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HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT VỀ HOẠT ĐỘNG BẢO LÃNH NGÂN HÀNG Ở VIỆT NAM 

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thành Nam  

2. Giới tính: Nam 

3. Ngày sinh: 24/08/1978 

4. Nơi sinh: Hà Nội 
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Hà Nội    

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: Không  

7. Tên đề tài: Hoàn thiện pháp luật về hoạt động bảo lãnh ngân hàng ở Việt Nam  

8. Chuyên ngành: Luật Kinh tế  

9. Mã số: 62 38 50 01 

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Lê Thị Thu Thủy, PGS.TS Đinh Dũng Sỹ 

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án 

Đây là luận án tiến sĩ luật học đầu tiên ở Việt Nam về hoàn thiện pháp luật bảo lãnh ngân hàng (BLNH). 

Các kết quả mới của luận án bao gồm: 

- Luận án đã nêu được bản chất kinh tế, bản chất pháp lí của hoạt động BLNH. 

- Luận án xây dựng được hệ thống lí luận về pháp luật điều chỉnh hoạt động BLNH. 

- Luận án đánh giá một cách tổng thể, toàn diện về lí luận, thực trạng của hệ thống pháp luật về hoạt 

động BLNH của Việt Nam. Trên cơ sở nghiên cứu và tham chiếu những qui định pháp luật về hoạt động 

BLNH của một số nước, đưa ra những kinh nghiệm về hoàn thiện pháp luật về hoạt động BLNH ở Việt 

Nam. 

- Luận án đưa ra những đề xuất nhằm hoàn thiện pháp luật về hoạt động BLNH 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 

hoạt động BLNH của Việt Nam hiện nay, nghiên cứu tình hình kinh tế vĩ mô và tình hình hoạt động ngân 

hàng ở Việt Nam, nghiên cứu và tiếp thu có chọn lọc pháp luật về hoạt động BLNH của một số nước 

trên thế giới. 

12. Khả năng ứng dụng thực tiễn 



 2 

Kết quả nghiên cứu luận án có thể được sử dụng làm tài liệu tham khảo trong giảng dạy và nghiên cứu 

học thuật của các cơ sở nghiên cứu, trường đại học; trong quá trình hoàn thiện pháp luật về BLNH của 

các cơ quan hoạch định chính sách.   

13. Hướng nghiên cứu chính tiếp theo 

Nghiên cứu hoàn thiện pháp luật về các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ.  
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