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Tọa đàm khoa học: Cơ chế bảo hiến ở Việt Nam theo
Hiến pháp năm 2013, thực trạng và triển vọng

  KHOA LUẬT TỔ CHỨC CHUỖI HỘI THẢO TRONG NƯỚC

Tọa đàm đã được tổ chức ngày 30 tháng 10 năm 2021, tại Học
viện Khoa học xã hội. Đây là tọa đàm thứ 10 trong chuỗi các tọa
đàm khoa học theo ký kết hợp tác giữa Học viện Khoa học xã
hội và Khoa Luật về Diễn đàn Luật học VNLAW. Hội thảo đã
thu hút sự tham gia của 300 đại biểu. Tại buổi tọa đàm, bằng
kiến thức lý luận và thực tiễn chuyên sâu trong ngành Luật Hiến
pháp và Luật Hành chính, các diễn giả đã đề cập một cách toàn
diện về cơ chế bảo hiến ở Việt Nam. Cụ thể gồm 4 nhóm vấn đề
chính sau. Thứ nhất, quan niệm về cơ chế bảo hiến trên thế giới
và nhu cầu xây dựng cơ chế bảo hiến ở Việt Nam hiện nay. Theo
PGS.TS. Nguyễn Như Phát, khái niệm về cơ chế bảo hiến cần
được nhận thức theo nghĩa rộng không chỉ bao gồm bảo vệ trực
tiếp các quy định của Hiến pháp mà cả các nội dung liên quan
đến Hiến pháp. Thứ hai, khái quát một số mô hình bảo hiến trên
thế giới và một số chế độ tài phán hiến pháp tiêu biểu trên thế
giới như: Mô hình Tòa án tối cao và tòa án các cấp có chức năng
bảo hiến -Mô hình Hoa Kỳ; Mô hình Tòa án hiến pháp
(Constitutional Court) hoặc Hội đồng bảo hiến (Constitutional
Council)- Mô hình lục địa châu Âu; Mô hình cơ quan lập hiến
đồng thời là cơ quan bảo hiến. Thứ ba, từ thực trạng cơ chế bảo
hiến của thế giới đương đại, TS. Nguyễn Văn Thuận đã đánh giá
một số vấn đề về hoạt động bảo hiến của Việt Nam thông qua
các bản biến pháp từ Hiến pháp năm 1946 đến Hiến pháp năm
2013. Thứ tư, trên cơ sở tiếp thu kinh nghiệm quốc tế và thực
tiễn tại Việt Nam, PGS.TS. Đặng Minh Tuấn đã giới thiệu cụ thể
về mô hình Hội đồng hiến pháp khả thi cho Việt Nam.

Hội thảo khoa học: Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc sửa 
đổi Luật Đất đai năm 2013

Ngày 05/11/2021, Khoa Luật đã phối hợp cùng với Viện
Nhà nước và pháp luật, Viện Hàn Lâm KHXH Việt Nam
và Học viện Khoa học Xã hội, Viện Hàn Lâm KHXH Việt
Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Chiến lược phát triển
pháp luật Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn 2045:
Lý luận và thực tiễn”. Hội thảo được tổ chức bằng hình
thức kết hợp trực tiếp và trực tuyến với sự tham gia của
gần 500 chuyên gia, nhà khoa học đến từ nhiều đơn vị đào
tạo, nghiên cứu, thực tiễn. Hội thảo đã diễn ra với 03 phiên
chuyên đề là: Chiến lược phát triển lý luận nhà nước, pháp
luật Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn 2045;
Chiến lược phát triển luật công của Việt Nam giai đoạn
2021 – 2030, tầm nhìn 2045; Chiến lược phát triển luật tư
của Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn 2045. Từ
những vấn đề lý thuyết pháp luật chung đến các khía cạnh
xây dựng chiến lược phát triển pháp luật. Hội thảo này đã
phần nào giải quyết được các yêu cầu của Nghị quyết Đại
hội XIII, đưa các nội dung của Nghị quyết vào cuộc sống.
Hội thảo đã cho thấy việc cần xây dựng liên kết giữa lý
luận và thực tiễn, luật công và luật tư, người nghiên cứu và
người làm thực tiễn.

Hội thảo khoa học “Chiến lược phát triển pháp luật
Việt Nam giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn 2045: Lý
luận và thực tiễn”

Hội thảo trên đã được Khoa Luật tổ chức ngày 24/11/2021. Để các
chuyên gia, nhà nghiên cứu chia sẻ, thảo luận và đề xuất những
kiến nghị, góp ý nhằm sửa đổi Luật Đất đai năm 2013. Đây là sự
kiện đầu tiên trong chuỗi các Hội thảo đóng góp ý kiến cho nội
dung các Dự thảo Luật quan trọng theo chương trình xây dựng luật
của Quốc hội khóa XV. Đồng thời cũng là sự kiện khoa học hướng
tới chào mừng kỷ niệm 45 năm truyền thống Khoa Luật. Tham dự
hội thảo có đại diện các đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV và 300
nhà khoa học, nhà chuyên gia, nhà nghiên cứu, tư vấn chính sách
đến từ các cơ quan, cơ sở, đơn vị đào tạo, nghiên cứu luật và liên
ngành luật trên cả nước. Những kết quả nghiên cứu của cán bộ,
giảng viên, người học ở ĐHQGHN không chỉ mang tính hàn lâm,
học thuật mà gắn liền với yêu cầu của thực tiễn đặt ra, đóng góp có
ý nghĩa và thiết thực cho sự nghiệp phát triển đất nước, xây dựng
Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Hội thảo sẽ đóng góp vào
việc xây dựng cơ chế thông suốt trong công tác quản lý, bảo vệ đất
đai, tài nguyên đặc biệt của quốc gia, nguồn lực quan trọng để phát
triển đất nước. Hội thảo diễn ra với 02 phiên thảo luận: Những vấn
đề lý luận về cải cách pháp luật đất đai; Thực trạng pháp luật đất
đai ở Việt Nam và những kiến nghị sửa đổi Luật đất đai năm 2013. 


