
KHOA LUẬT TỔ CHỨC HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ
VỚI CHỦ ĐỀ: “BẢO VỆ TÍNH MẠNG, SỨC KHỎE,

 NHÂN PHẨM, DANH SỰ CỦA CON NGƯỜI TRONG 
PHẦN CÁC TỘI PHẠM, BỘ LUẬT HÌNH SỰ NĂM 2015”

Tin hợp tác quốc tế

Trong các ngày 24 và 25 thắng 6 năm 2022, tại TP. Nha Trang (Khánh Hòa) và TP. Buôn Mê
Thuột (Đắk Lắk), dưới sự tài trợ và đồng hành của Viện Friedrich-Ebert-Stiftung (FES) Việt Nam,
Khoa Luật đã tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế với chủ đề: “Bảo vệ tính mạng, sức khỏe, nhân
phẩm, danh sự của con người trong Phần các tội phạm, Bộ luật hình sự năm 2015”. 

Đây là Hội thảo rất đặc biệt bởi lần đầu tiên, Hội thảo được tổ chức ở hai địa điểm khác nhau và
trước mỗi phiên của Hội thảo, Ban Tổ chức đều thực hiện một cuộc Tọa đàm với Tòa án nhân
dân hai cấp ở chính địa phương nơi tổ chức các phiên của Hội thảo để khảo sát, tìm hiểu các
vấn đề và vướng mắc của thực tiễn áp dụng Bộ luật Hình sự liên quan đến nội dung bảo vệ các
tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người. Do đã thực hiện các khảo sát và trao
đổi thực tiễn trước đó, các thảo luận tại Hội thảo trở nên gần gũi với cuộc sống, bám sát các vấn
đề thực tế và có sự kết hợp hài hòa giữa lý luận, khoa học và thực tiễn. 

Bên cạnh đó, các trao đổi của các nhà khoa học tham gia Hội thảo cũng đã giúp cho các thẩm
phán ở địa phương hiểu rõ hơn các quy định của pháp luật, trao đổi để tháo gỡ các vướng mắc
trong thực tiễn xét xử.
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