
Khoa Luật phối hợp với Trung tâm Luật châu Á, Trường
Luật Melbourne, Đại học Melbourne (Úc) và Viện
nghiên cứu xã hội, kinh tế và môi trường (ISEE) tổ chức
Hội thảo quốc tế trực tuyến “Kinh nghiệm quốc tế về hôn
nhân cùng giới” vào ngày 7-8/12/2021. Hội thảo được tổ
chức trực tiếp và trực tuyến với sự tham gia của hơn 200
đại biểu. “Hôn nhân đồng giới” là vấn đề mà nhân loại đã
tranh luận từ hàng ngàn năm nay, nhưng hiện đang được
hợp pháp hóa ở ngày càng nhiều quốc gia. Kể từ đầu thập
kỷ 2000 đến nay, đã có 30 quốc gia hợp pháp hóa hôn
nhân đồng giới và hiện một số nước khác đang xem xét
việc này, bao gồm các nước ở châu Á như Nhật Bản,
Philippines và Thái Lan. Dù vậy, việc hợp pháp hóa hôn
nhân đồng giới hiện vẫn là chủ đề gây chia rẽ ở nhiều
quốc gia, trong đó có Việt Nam. Hội thảo diễn ra với 9
phiên và 31 bài tham luận xoay quanh các nội dung về
hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới ở các quốc gia. Trong
các phiên của Hội thảo, các đại biểu tham dự đã được
nghe các diễn giả đề cập về hợp pháp hóa hôn nhân đồng
giới tại Đài Loan, Ấn Độ, Việt Nam, Ca-na-đa và những
vấn đề liên quan như: văn hóa, các tiếp cận pháp lý, mối
quan hệ của hôn nhân đồng giới và hôn nhân truyền
thống, các quy định của pháp luật có liên quan đến các
vấn đề về quan hệ vợ chồng, xác định cha, mẹ, con, quan
hệ tài sản và các vấn đề khác được quy định trong các
chế định về hôn nhân và gia đình. Bên cạnh đó, các đại
biểu đã cùng thảo luận sâu hơn về các vấn đề như: Khung
pháp luật đối với hôn nhân đồng giới; Quyền dân sự đối
với hôn nhân đồng giới; Tác động yếu tố văn hóa, truyền
thống, tư tưởng; Giá trị xã hội của pháp luật và quyền kết
hôn cùng giới; Nuôi dưỡng con trẻ trong gia đình đồng
tính. Thông qua Hội thảo này, các đại biểu, diễn giả đã
có thêm những chia sẻ, những góc nhìn liên quan đến hôn
nhân đồng giới từ đó nghiên cứu những vấn đề liên quan
trong tương lai.
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Hội thảo quốc tế “Kinh nghiệm quốc tế về 
hôn nhân cùng giới” 

Đón tiếp Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Ô-xtrây-li-a tại
Việt Nam về dự Lễ Khai giảng và trao học bổng cho
NCS và học viên Chương trình Thạc sĩ pháp luật về
Quyền con người khóa 9, niên khóa 2021 – 2023 

Ngày 21/12/2021, Khoa Luật đã tổ chức Lễ Khai giảng và
trao học cho NCS và học viên Chương trình Thạc sĩ pháp
luật về Quyền con người khóa 9, niên khóa 2021 – 2023
vào ngày 21/12/2021. Khoa đã vinh dự được đón tiếp Bà
Robyn Mudie - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Ô-xtrây-li-a
tại Việt Nam, Bà Eliane Coates - Bí thư thứ hai Đại sứ
quán Ô-xtrây-li-a tại Việt Nam, Kaye Elridge - Giám đốc
Chương trình Ô-xtrây-li-a cùng Việt Nam về phát triển
nguồn nhân lực (Aus4Skills), Bà Đàm Thị Phương Thảo -
Phó Giám đốc Chương trình Ô-xtrây-li-a cùng Việt Nam
về phát triển nguồn nhân lực (Aus4Skills). Chương trình
đào tạo Thạc sĩ Pháp luật về quyền con người - Chương
trình đào tạo bậc cao học đầu tiên về lĩnh vực này ở Việt
Nam – nhằm đào tạo các chuyên gia có kiến thức hệ
thống, toàn diện về quyền con người cho các cơ quan nhà
nước, tổ chức xã hội và cơ sở học thuật của Việt Nam.
Tính đến nay, sau 10 năm vận hành, chương trình thạc sĩ
pháp luật về quyền con người của Khoa Luật đã được công
nhận là một chương trình đào tạo chính thức, và đã được
kiểm định và đạt tiêu chuẩn AUN - QA vào năm 2017.
Đây là chương trình thạc sĩ đầu tiên của Khoa Luật được
cấp chứng chỉ AUN-QA và cũng là chương trình thạc sĩ
luật nhân quyền duy nhất của Việt Nam hiện được cấp
chứng chỉ này. Tại buổi Lễ, Khoa Luật và đại diện Đại sứ
quán Ô-xtrây-li-a đã trao quà và học bổng cho 21 học viên
của Chương trình và NCS thực hiện đề tài nghiên cứu về
Quyền con người.
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Hội thảo “Luật về vận động hành lang trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam” 

Khoa Luật phối hợp với Cơ quan Phòng chống Ma túy
và Tội phạm của Liên Hợp Quốc Hà Nội (UNODC) tổ
chức Hội thảo với chủ đề “Luật về vận động hành lang
trên thế giới và kinh nghiệm cho Việt Nam” vào ngày
27-28/11/2021. Hội thảo thu hút sự quan tâm của gần
270 các chuyên gia, nhà khoa học, NCS, các nhà hoạt
động xã hội, nhà hoạt động thực tiễn trong nước. Tại
Hội thảo, các diễn giả đã được nghe các chuyên gia, nhà
khoa học cùng thảo luận các các nội dung chính xoay
quanh chủ đề của Hội thảo như: Tổng quan về vận động
hành lang, pháp luật về vận động hành lang; Pháp luật
về vận động hành lang tại một số quốc gia như Mỹ, Đức;
Xây dựng pháp luật vận động hành lang tại Việt Nam
nhìn từ các khía cạnh chính sách công, lĩnh vực lập
pháp, chính sách pháp luật.

Các chuyên gia nhận định vận động hành lang là tất
yếu trong mọi xã hội, đã được thừa nhận và điều
chỉnh ở ngày càng nhiều quốc gia, mục đích là để
đưa hoạt động tất yếu này vào khuôn khổ quản lý,
bảo đảm nó diễn ra một cách công khai, minh bạch
và liêm chính. Vì thế, việc luật hóa vận động hành
lang ở Việt Nam là cần thiết. Tuy nhiên, nhiều vấn
đề cần phải thảo luận, nghiên cứu trong thời gian tới
như: Trong bối cảnh của Việt Nam, có thể luật hóa
hoạt động vận động hành lang không? Các kinh
nghiệm quốc tế có thể được chia sẻ, học hỏi và áp
dụng như thế nào trong bối cảnh của Việt Nam?
Hoàn thiện cơ chế pháp lý hiện hành của Việt Nam
như thế nào? Cần phải minh bạch hóa hoạt động vận
động hành lang như thế nào? Các yêu cầu, nội dung
và các điều kiện bảo đảm cho pháp luật về vận động
hành lang trong thời gian tới như thế nào?
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