
Ngày 07/8/2021, Khoa Luật và Viện Friedrich-
Ebert-Stiftung Việt Nam (FES) đã phối hợp tổ
chức Hội thảo tập huấn chuyên sâu trực tuyến
với chủ đề “Phát triển kỹ năng nghiên cứu và
công bố quốc tế trong lĩnh vực Tư pháp Hình
sự và Tội phạm học”. Hội thảo tập huấn này có
8 phiên diễn ra từ 7-21/8/2021, với 3 diễn giả
Việt Nam và 3 diễn giả nước ngoài và 44 thầy,
cô, nghiên cứu sinh từ 16 cơ sở đào tạo, nghiên
cứu tại Việt Nam. Hội thảo tập huấn được đặt
ra trong bối cảnh lĩnh vực Tư pháp Hình sự và
Tội phạm học của chúng ta dù đã có rất nhiều
tiến triển trong thời gian gần đây nhưng vẫn
còn có một khoảng cách tương đối xa so với
thế giới. Bên cạnh các nguyên nhân khách
quan, còn có nguyên nhân chủ quan là do
chúng ta còn thiếu thông tin, thiếu kỹ năng và
thiếu sự kết nối giữa những người cùng chuyên
ngành này ở các cơ sở đào tạo tại Việt Nam
cũng như từ Việt Nam với cộng đồng khoa học
quốc tế. Vì thế, Hội thảo ngày hôm nay là bước
khởi đầu quan trọng để từ đó nâng cao chất
lượng hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa
học, công bố quốc tế cũng như góp phần hình
thành, kết nối mạng lưới những người làm việc
trong các cơ sở đào tạo, nghiên cứu vực Tư
pháp Hình sự và Tội phạm học tại Việt Nam.

Hội thảo tập huấn được diễn ra với 2 phần
chính là phần Lý thuyết và phần Thực hành.
Theo đó, phần Lý thuyết của Hội thảo diễn ra
trong 2 ngày 7-8/8/2021 với 4 phiên dưới sự
chủ trì của TS. Lương Thanh Hải (Đại học
RMIT, Úc) và TS. Bùi Tiến Đạt (Khoa Luật,
ĐHQGHN). Cũng trong khuôn khổ Hội thảo,
các đại biểu sẽ cùng tham gia Phần Thực hành
của Hội thảo để thực hành đọc, viết dạng bài
tiếp cận từ phương diện pháp lý; Thực hành
phương pháp khảo sát bằng bảng hỏi, nghiên
cứu vụ việc cụ thể (case-study); Thực hành
đọc, viết phần tổng quan tình hình nghiên cứu
trong Tội phạm học và Tư pháp Hình sự; Thực
hành rà soát, phòng tránh các lỗi về đạo đức
học thuật. Phần Thực hành của Hội thảo sẽ
diễn ra từ 14-21/8/2021 với 4 Phiên làm việc
dưới sự tham gia chia sẻ của TS. Melissa
Jardine (Trường Luật, Đại học New South
Wales, Úc) và TS. Alexandra McEwan (Đại
học CQ, Melbourne, Úc), TS. Nguyễn Văn
Oanh (Học viện CSND).
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