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             TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 

          

             THƯ MỜI VIẾT BÀI THAM DỰ 

               DIỄN ĐÀN “LUẬT HỌC VÀ PHÁT TRIỂN” NĂM 2022 

 

                      Kính gửi:     ………………………………………………………………                  

                           ………………………………………………………… 

Diễn đàn “Luật học và Phát triển” là chuỗi các sự kiện khoa học được tổ chức 

thường niên tại Trường Đại học Luật Hà Nội nhằm huy động, phát huy tri thức luật học 

và tri thức liên ngành phục vụ cho sự phát triển của đất nước.  

Diễn đàn “Luật học và Phát triển” năm 2002 có chủ đề “Một số vấn đề về xây 

dựng, hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn 

hiện nay”. Dự kiến Diễn đàn sẽ được tổ chức dưới hình thức cụm hội thảo tập trung vào 

4 nhóm chủ đề chính như sau: 

1. Những vấn đề chung về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN 

Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. 

2. Những vấn đề về xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật trong xây dựng, hoàn 

thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam hiện nay. 

3. Những vấn đề về thi hành pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật trong Nhà nước 

pháp quyền XHCN Việt Nam hiện nay. 

4. Những vấn đề về tổ chức, hoạt động của bộ máy nhà nước trong Nhà nước 

pháp quyền XHCN Việt Nam hiện nay. 

Các bài viết cần đề xuất được những nội dung lớn, cấp thiết, trọng tâm cần 

xem xét trong quá trình xây dựng Chiến lược xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền 

Xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

Ban tổ chức Diễn đàn trân trọng kính mời ……………………………. tham gia 

viết bài cho Diễn đàn. Tiêu đề gợi ý và yêu cầu đối với bài viết đề nghị tham khảo trong 

danh mục gửi kèm thư mời. Dự kiến kết quả hội thảo sẽ được gửi các cơ quan có thẩm 

quyền phục vụ xây dựng Đề án “Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp 

quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045”. 

Hình thức, dung lượng báo cáo: Trình bày trên khổ A4; font chữ Times New 

Roman; cỡ chữ 14. Toàn văn bài viết tối thiểu 10 trang, tối đa 15 trang. 

Thời gian cụ thể như sau: 

- Tác giả đăng ký chủ đề bài viết và tóm tắt gửi trước ngày 20/03/2022. Việc đăng 

ký và gửi tóm tắt được thực hiện trực tuyến theo đường link sau: 

https://forms.gle/fvzFwkSBAXrXtkgRA 

- Ban tổ chức xác nhận mời tham gia viết bài trước ngày 25/03/2022. 

https://forms.gle/fvzFwkSBAXrXtkgRA
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- Tác giả gửi bài viết hoàn chỉnh trước ngày 15/04/2022 

- Ban tổ chức gửi ý kiến thẩm định bài viết trước ngày 25/04/2022 

- Tác giả hoàn thiện bài viết (nếu có yêu cầu chỉnh sửa) trước ngày 29/4/2022. 

- Thời gian dự kiến tổ chức Diễn đàn: Từ 16 đến 31 tháng 5/2022. 

Địa chỉ email nhận bài viết hoàn chỉnh: hoithaohlu@gmail.com 

Nếu cần thông tin hỗ trợ, xin vui lòng liên hệ với TS.Trần Vũ Hải – Phó trưởng 

Phòng Quản lý khoa học và trị sự Tạp chí, Thường trực Ban điều hành Diễn đàn. Điện 

thoại: 0983137393. 

Trân trọng cảm ơn! 

                                                                  Hà Nội, ngày 10 tháng 3 năm 2022 

 

 

 

                                                                                                 

  

mailto:hoithaohlu@gmail.com
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DANH MỤC GỢI Ý CHỦ ĐỀ BÁO CÁO KHOA HỌC 

Diễn đàn Luật học và Phát triển năm 2022: “Một số vấn đề về xây dựng, hoàn thiện 

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay” 

 Các chủ đề dưới đây chỉ có tính chất gợi ý, các nhà khoa học và chuyên gia có thể đề 

xuất nội dung khác hoặc chỉnh sửa phù hợp với chủ đề Diễn đàn. 

Nội dung 1: Những vấn đề chung về xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp 

quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn hiện nay 

1. Tư tưởng về Nhà nước pháp quyền trong lịch sử triết học trước Mác và ý nghĩa 

hiện thời 

2. Tư tưởng về Nhà nước pháp quyền trong học thuyết Mác - Lênin và sự vận dụng 

trong xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay 

3. Tư tưởng Hồ Chí Minh về Nhà nước pháp quyền và vận dụng trong xây dựng, hoàn 

thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay 

4. Đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản Việt Nam về xây dựng Nhà nước pháp 

quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay 

5. Tính tất yếu, tính đặc thù của việc xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ 

nghĩa Việt Nam 

6. Các đặc trưng cơ bản của Nhà nước pháp quyền, Nhà nước pháp quyền xã hội 

chủ nghĩa Việt Nam 

7. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay 

8. Vấn đề bảo đảm, bảo vệ quyền con người trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước 

pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay 

9. Vấn đề thực hiện nghĩa vụ con người trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp 

quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay 

10. Vấn đề dân chủ và thực hành dân chủ trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp 

quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay 

11. Vấn đề xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

đáp ứng yêu cầu quản trị quốc gia theo hướng hiện đại, hiệu quả ở nước ta trong 

giai đoạn hiện nay 

12. Vấn đề phân cấp, phân quyền trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay 

13. Vấn đề xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tinh gọn, chuyên nghiệp, 

hiệu quả trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam hiện nay 

14. Vấn đề kiểm soát quyền lực trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã 

hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay 
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15. Vấn đề bảo đảm phát triển bền vững trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp 

quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay 

16. Trách nhiệm quốc gia tham gia giải quyết các vấn đề toàn cầu trong xây dựng, hoàn 

thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay 

17. Hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật trong xây dựng, hoàn thiện Nhà nước 

pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam hiện nay 

18. Đường lối của Đảng Cộng sản Việt Nam về cải cách tư pháp trong xây dựng, 

hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa đến năm 2030, định hướng 

đến năm 2045 

19. Bàn về mục tiêu xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật trong xây dựng và hoàn 

thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định 

hướng đến năm 2045 

20. Bàn về mục tiêu xây dựng, hoàn thiện tổ chức bộ máy của Nhà nước pháp quyền 

xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045 

21. Vị trí, vai trò của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội trong xây dựng, 

hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định 

hướng đến năm 2045 

 Nội dung 2: Những vấn đề về xây dựng, hoàn thiện thể chế pháp luật trong 

xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam hiện nay  

1. Lý luận về thể chế kinh tế thị trường trong việc xây dựng, hoàn thiện Nhà nước 

pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam 

2. Quan điểm, đường lối của Đảng về xây dựng và hoàn thiện thể chế  

3. Kinh nghiệm nước ngoài về xây dựng và hoàn thiện thể chế - Những gợi mở đối 

với Việt Nam 

4. Thực trạng xây dựng và hoàn thiện thể chế ở nước ta trong thời kỳ đổi mới 

5. Thực trạng xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam hiện nay 

6. Định hướng, giải pháp hoàn thiện thể chế pháp luật trong xây dựng, hoàn thiện 

Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa (XHCN) Việt Nam hiện nay 

7. Các yếu tố ảnh hưởng đến việc hoàn thiện thể chế pháp luật trong xây dựng, hoàn 

thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam hiện nay 

8. Hoàn thiện thể chế pháp luật kinh tế góp phần xây dựng, hoàn thiện Nhà nước 

pháp quyền XHCN Việt Nam hiện nay 

9. Kinh nghiệm của các nước về xây dựng thể chế pháp luật trong lĩnh vực kinh tế 

và những vấn đề đặt ra đối nước ta 

10. Xây dựng và hoàn thiện thể chế pháp luật về kiểm soát quyền lực nhà nước 

11. Hoàn thiện pháp luật về tổ chức và hoạt động của các cơ quan hành chính; pháp 

luật về cán bộ, công chức, công vụ 
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12. Hoàn thiện pháp luật về dân sự đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế thị trường 

13. Hoàn thiện pháp luật về kinh tế đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế thị trường và 

hội nhập quốc tế 

14. Xây dựng và hoàn thiện pháp luật về quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã 

hội trong giai đoạn hiện nay 

15. Hoàn thiện pháp luật phục vụ hội nhập quốc tế 

16. Bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong xây dựng pháp luật 

17. Hoàn thiện pháp luật về giáo dục và đào tạo đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tê- 

xã hội và hội nhập quốc tế 

18. Xây dựng và hoàn thiện pháp luật về chuyển đổi số ở nước ta hiện nay 

19. Hoàn thiện pháp luật Việt Nam về bảo hộ dữ liệu cá nhân 

20. Hoàn thiện pháp luật về thương mại hóa tài sản trí tuệ tại Việt Nam hiện nay 

21. Hoàn thiện pháp luật tố tụng dân sự về sự tham gia của Viện kiểm sát đáp ứng 

yêu cầu cải cách tư pháp theo Nghị quyết Đại hội XIII 

22. Hoàn thiện luật thi hành án dân sự về biện pháp bảo đảm bảo đảm thi hành án 

theo định hướng của Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 

23. Hoàn thiện pháp luật về nghĩa vụ tố tụng của đương sự trong vụ án dân sự đáp 

ứng yêu cầu của cải cách tư pháp ở Việt Nam hiện nay 

24. Hoàn thiện pháp luật tố tụng dân sự về hoà giải vụ án dân sự đáp ứng yêu cầu 

của cải cách tư pháp ở Việt Nam hiện nay 

Nội dung 3: Những vấn đề về thi hành pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật 

trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam hiện nay 

1. Cơ chế thực thi pháp luật và bảo đảm thượng tôn pháp luật trong xây dựng Nhà 

nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

2. Hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội chủ nghĩa và yêu cầu đặt ra 

cho công tác tổ chức thi hành pháp luật của Chính phủ 

3. Nghiên cứu năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức nhà nước trong 

việc thi hành pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật 

4. Nghiên cứu các yếu tố tác động đến hiệu quả thi hành pháp luật ở Việt Nam hiện nay 

5. Tình hình theo dõi, thi hành pháp luật của một số quốc gia trên thế giới và gợi 

mở cho Việt Nam trong quá trình xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật 

6. Công tác thanh tra, kiểm tra việc tuân thủ pháp luật, thực trạng và giải pháp 

7. Cơ quan quyền lực nhà nước với hoạt động giám sát tình hình thi hành pháp 

luật đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền. 

8. Thực tiễn thi hành pháp luật tố tụng hình sự về biện pháp ngăn chặn và giải pháp 

bảo đảm thực hiện. 

9. Bảo đảm quyền con người của người bị buộc tội trong thi hành pháp luật tố tụng 
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hình sự của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam - Thực trạng và giải pháp 

10. Bảo đảm quyền con người của bị hại và những người tham gia tố tụng khác trong 

thi hành pháp luật tố tụng hình sự của Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam 

hiện nay - Thực trạng và giải pháp 

11. Địa vị pháp lý của người bào chữa trong thi hành pháp luật tố tụng hình sự của 

Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam 

12. Bảo đảm quyền bào chữa của người bị buộc tội trong Nhà nước pháp quyền 

XHCN Việt Nam hiện nay 

13. Bảo đảm nguyên tắc suy đoán vô tội trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt 

Nam hiện nay 

14. Một số vấn đề về thi hành án phạt tiền trong Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt 

Nam hiện nay 

15. Vấn đề về thu hồi tài sản tham nhũng: thực trạng và giải pháp 

16. Một số vấn đề về thi hành án treo theo quy định của Pháp luật thi hành án hình 

sự của Nhà nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam hiện nay  

17. Thi hành và tổ chức thi hành án phạt tù đối với người bị kết án trong Nhà nước 

pháp quyền XHCN ở Việt Nam hiện nay 

18. Bảo đảm thực hiện bình đẳng giới trong xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN 

Việt Nam 

19. Một số vấn đề lý luận về chủ thể thi hành pháp luật và bảo đảm thi hành pháp 

luật Hôn nhân và gia đình có tính nhạy cảm giới 

20. Thực trạng pháp luật về bảo đảm tranh tụng trong tố tụng dân sự và thực tiễn thi hành 

21. Thực trạng pháp luật về kê biên, xử lý tài sản là quyền sử dụng đất trong thi hành 

án dân sự và thực tiễn thi hành 

22. Hiệu quả của thi hành án dân sự - Thực trạng và giải pháp 

23. Biện pháp thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực kinh tế theo pháp luật Việt Nam 

và thực tiễn thi hành 

24. Vấn đề thi hành pháp luật đất đai và giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành 

25. Vấn đề thi hành pháp luật về kinh doanh bất động sản và giải pháp nâng cao hiệu 

quả thi hành 

 Nội dung 4: Những vấn đề về tổ chức, hoạt động của Bộ máy nhà nước trong 

Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam hiện nay 

1. Đổi mới cơ cấu tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước trong Nhà nước pháp 

quyền XHCN Việt Nam hiện nay 

2. Nguyên tắc quyền lực nhà nước là thống nhất, có sự phân công, phối hợp và kiểm 

soát giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện các quyền lập pháp, hành 

pháp và tư pháp ở Việt Nam.  
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3. Tổ chức và kiểm soát quyền lực nhà nước ở một số nước trên thế giới và những 

kinh nghiệm cho Việt Nam 

4. Kiểm soát quyền lực và đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí trong quá 

trình xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam 

5. Cơ cấu quyền lực và tổ chức thực hiện quyền lực nhà nước ở Việt Nam hiện nay 

6. Bảo đảm quyền con người, quyền công dân trong hoạt động của cơ quan nhà nước  

7. Xây dựng và hoàn thiện chức danh Chủ tịch nước trong điều kiện xây dựng nhà 

nước pháp quyền 

8. Xây dựng và củng cố các thiết chế hiến định độc lập trong Nhà nước pháp quyền 

XHCN Việt Nam hiện nay  

9. Xây dựng thiết chế bảo vệ hiến pháp trong Nhà nước pháp quyền XHCN Việt 

Nam hiện nay  

10. Phân quyền, phân cấp trong quản lý nhà nước đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn 

thiện nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam  

11. Vai trò của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong thực hành dân chủ 

12. Mối quan hệ giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với Nhà nước trong điều kiện xây 

dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam 

13. Đổi mới tổ chức và hoạt động của Quốc hội Việt Nam đáp ứng yêu cầu của nhà 

nước pháp quyền XHCN 

14. Chức năng của Quốc hội trước yêu cầu xây dụng và hoàn thiện Nhà nước pháp 

quyền XHCN Việt Nam 

15. Đổi mới tổ chức và hoạt động của HĐND các cấp trong nhà nước pháp quyền 

XHCN Việt Nam   

16. Đổi mới tổ chức và hoạt động của Chính phủ, Bộ, cơ quan ngang bộ ở Việt Nam 

đáp ứng các yêu cầu xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN  

17. Tổ chức và hoạt động của Ủy ban nhân dân đáp ứng các yêu cầu xây dựng nhà 

nước pháp quyền XHCN ở Việt Nam hiện nay 

18. Hoàn thiện bộ máy chính quyền đô thị - Qua thực tiễn chính quyền đô thị tại một 

số thành phố đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam  

19. Xây dựng chính quyền địa phương tự quản trên thế giới, và những gợi mở cho 

Việt Nam trong quá trình xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN  

20. Trách nhiệm giải trình của bộ máy nhà nước: Pháp luật, thực tiễn thi hành và 

hướng hoàn thiện 

21. Quản trị quốc gia tốt/hiện đại đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước 

pháp quyền XHCN 

22. Tổ chức và hoạt động của tòa án trong nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam 

hiện nay  
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23. Tổ chức và hoạt động của viện kiểm sát trong nhà nước pháp quyền XHCN Việt 

Nam hiện nay  

24. Giải pháp bảo đảm tư pháp độc lập đáp ứng các yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp 

quyền XHCN Việt Nam hiện nay. 

25. Những ưu điểm, hạn chế đối với giải pháp thành lập Viện công tố trong Nhà nước 

pháp quyền XHCN Việt Nam  

 


