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GỢI Ý CÁC VẤN ĐỀ  

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN 

(Ngoài những đề tài Bộ môn đã gửi, sinh viên lớp luật K59 có thể chọn các vấn đề 

dưới đây hoặc vấn đề khác quan tâm làm báo cáo khoa học  

trong năm học 2014-2015) 

 

 Quyền sống: pháp luật quốc tế và giá trị tham khảo đối với Việt Nam 

 Quyền im lặng: pháp luật quốc tế và giá trị tham khảo đối với Việt nam 

 Vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn và quyền im lặng của nghi can 

 Vụ án oan Nguyễn Thanh Chấn và trách nhiệm bồi thường của nhà nước 

 Mang thai hộ – tiếp cận từ các góc độ đạo đức, pháp luật và xã hội 

 Nạo phá thai và quyền được sống của thai nhi ở Việt Nam – tiếp cận từ các góc độ 

đạo đức, pháp luật và xã hội 

 Bảo đảm quyền bình đẳng của người đồng tính, song tính và chuyển giới  

(LGBT): pháp luật quốc tế và giá trị tham khảo đối với Việt Nam 

 Quyền kết hôn của người đồng tính 

 Quyền xác định giới tính và quyền phẫu thuật chuyển đổi giới tính 

 Bệnh vô cảm - Nhìn từ góc độ đạo đức, pháp luật và xã hội 

 Vấn nạn bạo hành trẻ em – Nhìn từ góc độ pháp luật và xã hội 

 Vấn nạn “kẹt xe” – thực trạng và khuyến nghị pháp lý 

 Nạn “trộm chó” – Nhìn từ góc độ pháp luật và xã hội 

 Nạn “hôi của” của người bị tai nạn giao thông - Nhìn từ góc độ pháp luật và xã hội 

 Nạn “lãng phí” – Nhìn từ góc độ pháp luật và xã hội 
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 Những lỗ hổng pháp lý trong việc quản lý các trang mạng xã hội và những khuyến 

nghị 

 Những lỗ hổng pháp lý trong việc quản lý “game online” và những khuyến nghị 

 Những lỗ hổng pháp lý trong việc quản lý “nạn ăn xin giả” và những khuyến nghị 

 Bạo lực gia đình ở Việt Nam: một số ví dụ điển hình, hệ quả và khuyến nghị pháp 

lý 

 Bạo lực học đường ở Việt Nam: một số ví dụ điển hình, hệ quả và khuyến nghị 

pháp lý 

 Bảo vệ nạn nhân của tội phạm – Tiếp cận dưới góc độ xã hội và pháp luật 

 Phân biệt đối xử với phụ nữ ở Việt Nam: một số ví dụ điển hình, hệ quả và khuyến 

nghị  

 Quản lý lao động di trú người nước ngoài ở Việt Nam: thực trạng và khuyến nghị  

 Quyền của người khuyết tật theo pháp luật Việt nam và sự tương thích với chuẩn 

mực pháp luật quốc tế 

 Trợ giúp pháp lý đối với người nghèo: thực trạng và một số kiến nghị 

 Quyền biểu tình theo pháp luật Việt Nam và sự tương thích với chuẩn mực pháp 

luật quốc tế 

 Quyền lập hội theo pháp luật Việt Nam và sự tương thích với chuẩn mực pháp luật 

quốc tế 

 Quyền tự do tín ngưỡng theo pháp luật Việt Nam và sự tương thích với chuẩn mực 

pháp luật quốc tế 

 Quyền tiếp cận thông tin theo pháp luật Việt Nam và sự tương thích với chuẩn 

mực pháp luật quốc tế 
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 Quyền được đảm bảo an ninh cá nhân ở Việt nam và sự tương thích với chuẩn 

mực pháp luật quốc tế 

 Quyền được xác định lại giới tính: kinh nghiệm quốc tế và giá trị tham khảo đối 

với Việt Nam 

 Quản lý hộ tịch ở Việt Nam trước những thách thức của kinh tế thị trường và hội 

nhập 

 Mở rộng dân chủ trực tiếp theo tinh thần Hiến pháp năm 2013: lý luận và thực tiễn 

 Giải thích Hiến pháp chính thức ở Việt Nam: thực trạng và khuyến nghị 

 Trưng cầu dân ý: Nội dung và giới hạn 

 Tham vấn công chúng đối với các dự án luật: Nội dung, phương pháp và giới hạn 

 Hình phạt tử hình và vấn đề bảo vệ quyền sống ở Việt Nam 

 Kiểm soát xã hội đối với tội phạm vị thành niên ở Việt Nam 

 Luật an tử: Nội dung, giới hạn và khuyến nghị 

 Thu hồi đất vì mục đích phát triển kinh tế: Nội dung, giới hạn và khuyến nghị 

 Quyền miễn trừ trách nhiệm trong phát ngôn của Đại biểu Quốc hội: Kinh nghiệm 

thế giới và khả năng áp dụng ở Việt Nam  

 Giới hạn quyền con người, quyền công dân theo Khoản 2 Điều 14 Hiến pháp năm 

2013 và sự tương thích với pháp luật quốc tế 

 Các nguyên tắc giới hạn quyền con người, quyền công dân: kinh nghiệm một số 

nước trên thế giới và kiến nghị áp dụng đối với Việt Nam 

 Án lệ ở Việt nam: lý luận và thực tiễn 

 Trách nhiệm của nhà nước trong việc bảo đảm quyền bầu cử tự do và tham gia 

quản lý nhà nước của công dân Việt Nam 

 Trường phái pháp luật tự nhiên: lịch sử phát triển, nội dung và ý nghĩa 
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 Trường phái pháp luật thực chứng: lịch sử phát triển, nội dung và ý nghĩa 

 Trường phái xã hội học pháp luật: lịch sử phát triển, nội dung và ý nghĩa 

 Trường phái tâm lý học pháp luật: lịch sử phát triển, nội dung và ý nghĩa 

 Trường phái pháp luật lịch sử: lịch sử phát triển, nội dung và ý nghĩa 

 Trường phái pháp luật duy thực: lịch sử phát triển, nội dung và ý nghĩa 

 Những qui định pháp luật thay đổi đột ngột ở Việt Nam: ví dụ thực tế, hệ quả và 

khuyến nghị sửa đổi, hoàn thiện 

 Những qui định pháp luật không khả thi ở Việt Nam: ví dụ cụ thể, hệ quả và 

khuyến nghị sửa đổi, hoàn thiện 

 Những qui định pháp luật vi phạm nguyên tắc bình đẳng ở Việt Nam: ví dụ cụ thể, 

hệ quả và khuyến nghị sửa đổi, hoàn thiện 

 Những qui định pháp luật vi phạm nguyên tắc công bằng ở Việt Nam: ví dụ cụ thể, 

hệ quả và khuyến nghị sửa đổi, hoàn thiện 

 Những qui định pháp luật vi phạm nguyên tắc nhân đạo ở Việt Nam: ví dụ cụ thể, 

hệ quả và khuyến nghị sửa đổi, hoàn thiện 

 Những qui định pháp luật không minh bạch ở Việt Nam: ví dụ cụ thể, hệ quả và 

khuyến nghị sửa đổi, hoàn thiện 

 Những chức năng mới của nhà nước đương đại 

 Xu hướng vận động của hình thức nhà nước đương đại 

 Trách nhiệm của nhà nước trong việc tôn trọng và bảo vệ quyền con người, quyền 

công dân 

 Trách nhiệm của nhà nước trong việc bảo vệ môi trường, ngăn chặn thảm họa môi 

trường 

 Trách nhiệm của nhà nước trong việc bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng 
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 Suy đoán vô tội: cội nguồn lịch sử, nội dung và giá trị 

 Các biện pháp đảm bảo sự độc lập của thẩm phán: kinh nghiệm quốc tế và khả 

năng áp dụng ở Việt Nam 

 Cơ chế kiểm soát quyền lực nhà nước trong lịch sử: nội dung và giá trị kế thừa 

trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt nam hiện nay 

 Giáo dục, tuyển dụng quan lại thời trung đại ở Việt Nam và giá trị kế thừa 

 Chế độ khảo khoá, qui định hồi tỵ ở Việt Nam thời trung đại và giá trị kế thừa 

 Tính tự trị của làng xã ở Việt Nam: điểm tích cực và những trở ngại trong quá 

trình xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam 

 Tính cộng đồng của làng xã ở Việt Nam: điểm tích cực và những trở ngại trong 

quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam 

 Mô hình chính quyền quân sự thời Ngô - Đinh - Tiền Lê: đặc trưng cơ bản, 

nguyên nhân sụp đổ và bài học kinh nghiệm 

 Mô hình tập quyền thân dân thời Lý - Trần: đặc trưng cơ bản, nguyên nhân sụp đổ 

và bài học kinh nghiệm 

 Mô hình tập quyền quan liêu thời Lê sơ: đặc trưng cơ bản, nguyên nhân sụp đổ và 

bài học kinh nghiệm 

 Mô hình chính quyền lưỡng đầu thời Lê Trịnh: đặc trưng cơ bản, nguyên nhân sụp 

đổ và bài học kinh nghiệm 

 Mô hình tập quyền chuyên chế thời Nguyễn: đặc trưng cơ bản, nguyên nhân sụp 

đổ và bài học kinh nghiệm 

 Chính sách cải quả trong pháp luật thời Lý: nội dung và giá trị kế thừa 

 Cải cách hành chính của Lê Thánh Tông: nội dung và giá trị kế thừa 

 Kỹ thuật lập pháp của Quốc triều hình luật thời Hậu Lê và giá trị kế thừa 
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 Tính dân tộc trong Quốc triều hình luật thời Hậu Lê và giá trị kế thừa  

 Trách nhiệm của quan lại và việc bảo vệ quyền lợi các nhóm xã hội yếu thế trong 

Quốc triều hình luật và giá trị kế thừa 

 Phụ nữ, hôn nhân và gia đình trong Quốc triều hình luật: nội dung và giá trị kế 

thừa 

 Giá trị nhân đạo của Quốc triều hình luật 

 Những giá trị đương đại trong lĩnh vực hình sự của Quốc triều hình luật 

 Những giá trị đương đại trong các qui định về thừa kế của Quốc triều hình luật 

 Những giá trị đương đại trong lĩnh vực hôn nhân và gia đình của Quốc triều hình 

luật 

 Những giá trị đương đại trong lĩnh vực pháp luật tố tụng của Quốc triều hình luật 

 Xử lý tội phạm tham nhũng trong Quốc triều hình luật: nội dung và giá trị 

 Quyền lợi chính đáng của con người trong Quốc triều khám tụng điều lệ thời Hậu 

Lệ: Nội dung và giá trị kế thừa 

 Những ảnh hưởng tích cực của Nho giáo trong pháp luật Việt Nam thời trung đại 

 Sự độc lập của tư pháp trong chính thể Cộng hoà tổng thống ở Hoa Kỳ 

 Luật về các đảng chính trị ở các nước trên thế giới: Lịch sử, nội dung và giá trị 

đương đại 

 Trách nhiệm của chính phủ trong nhà nước quân chủ nghị viện Anh 

 Giới hạn quyền lực nhà nước: lịch sử, nội dung và giá trị 

 Hệ thống pháp luật Common law: lịch sử, đặc trưng và khuynh hướng phát triển 

 Hệ thống pháp luật Civil law: lịch sử, đặc trưng và khuynh hướng phát triển 

 Hệ thống pháp luật Nhật bản: lịch sử, đặc trưng và khuynh hướng phát triển 
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 Hệ thống pháp luật Trung hoa: lịch sử, đặc trưng và khuynh hướng phát triển 

 Hệ thống pháp luật của các nước ASEAN: lịch sử, đặc trưng và khuynh hướng 

phát triển 

Chú ý: 

- Báo cáo khoa học không nhất thiết phải đánh máy vi tính, tuy nhiên phải được 

trình bày rõ ràng, sạch đẹp, và theo đúng thể thức của một báo cáo khoa học 

[như đã được hướng dẫn ở trên lớp] 

- Tên của báo cáo khoa học sẽ tiếp tục được chỉnh sửa trong quá trình thực hiện, 

do vậy trước mắt sinh viên cần chọn đề tài, đăng ký cho lớp trưởng và giáo viên 

hướng dẫn theo email: tuannguyenminh1979@gmailcom  

- Về cách thức viết báo cáo khoa học, các bạn có thể tham khảo tại địa chỉ:  

http://tuanhslblogspotcom/2008/04/hng-dn-k49-lm-kha-lun-tt-nghiphtml  

 

HOAN NGHÊNH SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC! 
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