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Sáng ngày 29/10/2021, nội dung của Tiểu ban 7 “Nhà nước và
Pháp luật” do Khoa Luật và Viện Nhà nước pháp Luật, Viện
Hàn lâm khoa học xã hội Việt Nam chủ trì đã diễn ra trong
khuôn khổ Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ VI. Hoạt
động được tổ chức theo hình thức kết hợp trực tiếp và trực
tuyến. Hội thảo đã thu hút hơn 150 đại biểu tham dự. Nội
dung về “Nhà nước, pháp luật” của Tiểu ban 7 góp phần góp
phần nhận diện một số hạn chế trong một số khía cạnh của
Nhà nước và pháp luật, những vấn đề lớn đặt ra, những thách
thức Việt Nam cần giải quyết trong xây dựng Nhà nước pháp
quyền và hoàn thiện hệ thống pháp luật; đề xuất các giải pháp
đổi mới, cải cách Nhà nước pháp quyền, hoàn thiện pháp luật
đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững đất nước.
Hoạt động này được chia làm 2 phiên với các nội dung là: Xây
dựng Nhà nước pháp quyền và quản trị nhà nước ở Việt Nam
đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền vững; Hoàn thiện
hệ thống pháp luật đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển bền
vững. Nội dung "Nhà nước, pháp luật" đã rất nhận được sự
quan tâm rất lớn của giới luật học trong nước và quốc tế với
184 bài tóm tắt của các nhà khoa học gửi đến liên quan đến
các vấn đề:Xây dựng Nhà nước pháp quyền Việt Nam xã hội
chủ nghĩa; Tổ chức, thực hiện và kiểm soát quyền lực nhà
nước; Vai trò, chức năng của Nhà nước pháp quyền Việt Nam;
tính phổ quát và tính đặc thù của Nhà nước pháp quyền Việt
Nam; Quản trị nhà nước ở Việt Nam đáp ứng yêu cầu hội nhập
và phát triển bền vững; Mối quan hệ nhà nước – công dân và
sự tham gia của người dân vào công việc của Nhà nước ở Việt
Nam. Tiểu ban đã được nghe nhiều ý kiến trao đổi, đóng góp
tâm huyết giúp chúng ta có cái nhìn tổng thể và sinh động hơn
về định hướng xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN Việt
Nam, về hoàn thiện pháp luật trong tiến trình hội nhập quốc tế
và phát triển bền vững. Những ý kiến của các đại biểu đồng
thời cũng có thể là những gợi ý cho các nhà hoạch định và
thực thi chính sách, pháp luật, gợi mở các vấn đề cần tiếp tục
nghiên cứu trong tương lai.
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Hội thảo quốc tế Việt Nam học lần thứ VI - Tiểu ban 7
“Nhà nước và Pháp luật”

Hội thảo quốc tế “Truyền thống và hiện đại hóa pháp
luật và chính trị ở Nga, Trung Quốc và Việt Nam”

Ngày 01 – 02/11/2021, Khoa Luật tổ chức Hội thảo quốc tế
“Truyền thống và hiện đại hóa pháp luật và chính trị ở Nga,
Trung Quốc và Việt Nam”. Hội thảo được Khoa Luật phối hợp
với các đơn vị Trường Đại học Tổng hợp Mát-xcơ-va mang tên
Lô-mô-nô-xốp, Trường Đại học Chính pháp Bắc Kinh Trung
Quốc, Học viện Khoa học xã hội và Viện Nha nước và Pháp
Luật, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Hội thảo có
sự tham gia của hơn 180 đại biểu, diễn giả tham gia Hội thảo từ
các đơn vị đào tạo, nghiên cứu của Việt Nam, Nga và Trung
Quốc. Hội thảo diễn ra trong 02 ngày với 6 phiên làm việc. Tại
các phiên của Hội thảo, các đại biểu đã được nghe các diễn giả
trình bày tham luận và cùng nhau bàn về các vấn đề như:
Hoạch định chiến lược thời ký hậu Xô – Viết; Vấn đề thực hiện
các nguyên tắc pháp quyền trong nền kinh tế số hoá, vấn đề
bảo vệ thông tin cá nhân, chính sách pháp lý của mỗi nước
trong kỷ nguyên kỹ thuật số; Tác động theo hướng kìm hãm
hay phát triển trong thời kỳ đại dịch, vấn đề thương mại quốc
tế, vấn đề quyền con người trong bối cảnh biến đổi khí hậu,
dịch bệnh toàn cầu, vấn đề thương mại, nhân quyền, quản lý
xung đột môi trường ..Với mục đích trao đổi, tìm hiểu về
truyền thống và tiến trình hiện đại hóa chính trị và pháp luật ở
Nga, Trung Quốc và Việt Nam. Từ đó, cung cấp những phân
tích và ý kiến tư vấn cho các cơ quan nhà nước trong việc hiện
đại hóa pháp luật và chính trị trên cơ sở tiếp thu có chọn lọc
những kinh nghiệm phù hợp của hai quốc gia Trung Quốc và
Việt Nam.


