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10. Cán bộ hướng dẫn khoa học:  GS.TS Nguyễn Đăng Dung  

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án:  

1) Trên cơ sở kết quả nghiên cứu của các công trình khoa học trước đây về trách nhiệm pháp lý trong lĩnh 

vực bảo vệ môi trường,  tác giả tiếp tục phát triển và hoàn thiện thêm một bước cơ sở lí luận của pháp luật về 

trách nhiệm pháp lý trong lĩnh vực bảo vệ môi trường ở Việt Nam. Tác giả của luận án tiếp tục làm rõ khái 

niệm trách nhiệm pháp lý trong lĩnh vực bảo vệ môi trường theo nghĩa “tích cực” và “tiêu cực”. Trong phạm vi 

nghiên cứu của đề tài tác giả đi sâu nghiên cứu khái niệm trách nhiệm pháp lý theo nghĩa “tiêu cực”, trên cơ 

sở đó nêu khái quát khái niệm pháp luật về trách nhiệm pháp lý trong lĩnh vực bảo vệ môi trường là gì, hình 

thức thể hiện, phạm vi tác động và đối tượng tác động của pháp luật về trách nhiệm pháp lý trong lĩnh vực 

bảo vệ môi trường.  

2) Tác giả của luận án đã nêu được các yêu cầu cần thiết khi hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm pháp lý trong lĩnh 

vực bảo vệ môi trường phải dựa trên những tiêu chí nào. 



3) Tác giả của luận án đã đánh giá một cách tổng thể, toàn diện về lý luận và thực trạng pháp luật trách nhiệm pháp 

lý trong lĩnh vực bảo vệ môi trường Việt Nam, cũng như hiện trạng vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường và thực 

tiễn áp dụng  pháp luật về trách nhiệm pháp lý trong lĩnh vực bảo vệ môi trường. 

4) Tác giả của luận án đưa ra những đề xuất nhằm hoàn thiện pháp luật về trách nhiệm pháp lý trong lĩnh 

vực bảo vệ môi trường ở Việt nam. Những đề xuất của Luận án được đưa ra trên cơ sở đánh giá mặt 

tích cực, hạn chế của hệ thống pháp luật về trách nhiệm pháp lý trong lĩnh vực bảo vệ môi trường của 

Việt Nam hiện nay, nghiên cứu và tiếp thu có chọn lọc pháp luật về trách nhiệm pháp lý trong lĩnh vực 

bảo vệ môi trường của một số nước trên thế giới.  

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Phục vụ hoạt động hoàn thiện pháp luật  về trách nhiệm pháp lý 

trong lĩnh vực bảo vệ môi trường; phục vụ hoạt động nghiên cứu, học tập của giảng viên, sinh viên tại 

các cơ sở đào tạo chuyên luật và không chuyên luật. 

13. Những định hướng nghiên cứu tiếp theo: Một số nội dung nghiên cứu đặt ra trong đề tài như vấn đề 

trách nhiệm pháp lý theo nghĩa “tích cực”; vị trí pháp lí của tổ chức thực hiện công tác bảo vệ môi trường; 

các biện pháp giáo dục đạo đức môi trường, các biện pháp nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của cá 

nhân và các tổ chức. 
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