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Mã CAL 6007 

Tên Pháp luật và cơ chế bảo vệ và thúc đẩy nhân quyền ở Việt Nam 

Laws and Mechanism for Protection and Promotion of Human 

Rights in Vietnam 

Số tín chỉ 3 

Số thời gian lên lớp  30 giờ lên lớp 

9 giờ hội thảo chuyên đề  

6 giờ thảo luận nhóm  

Tên giảng viên  1. GS. TS Nguyễn Đăng Dung (Khoa Luật) 

2. TS. Nguyễn Thị Quế Anh 

3. TS Ngô Huy Cương  

4. GS.TS Hoàng Thị Kim Quế  

5. TS Vũ Công Giao 

6. PGS.TS Tường Duy Kiên 

Các diễn giả:  

1. Vũ Ngọc Bình 

2. T.S Hoàng Thị Minh  (ĐH Luật) 

3. GS.TSKH Lê Văn Cảm  

4. TS Trịnh Quốc Toản  

Ngôn ngữ Tiếng Việt 

 

1. Mục tiêu đào tạo 

Môn học này nhằm giúp học viên: 

- Hiểu được lịch sử phát triển, nội hàm của hệ thống pháp luật hiện hành của Việt Nam 

về các quyền, tự do cá nhân và quyền của các nhóm dễ bị tổn thương; 

- Hiểu được tính tương thích của các quy định về các quyền, tự do cá nhân và quyền 

của các nhóm dễ bị tổn thương trong pháp luật Việt Nam với các tiêu chuẩn nhân 

quyền quốc tế có liên quan. 

- Hiểu được cơ chế bảo vệ và thúc đẩy quyền con người ở Việt Nam; 

2. Nội dung tóm tắt 



3 

 

Môn học này bao gồm các nội dung cơ bản dưới đây: 

1. Khái quát về quyền con người theo hiến pháp và pháp luật Việt nam 

2. Quyền dân sự: Nội hàm và cơ chế bảo vệ quyền dân sự trong pháp luật Việt Nam  

3. Quyền chính trị: Nội hàm và Cơ chế pháp lý bảo vệ và thúc đẩy các quyền chính trị trong 

pháp luật Việt Nam 

4. Quyền kinh tế: Nội hàm và Cơ chế pháp lý bảo vệ và thúc đẩy các quyền kinh tế trong 

pháp luật Việt Nam  

5. Quyền xã hội: Nội hàm và Cơ chế pháp lý bảo vệ và thúc đẩy các  quyền xã hội trong 

pháp luật Việt Nam  

6. Quyền văn hóa: Nội hàm và Cơ chế pháp lý bảo vệ và thúc đẩy các quyền văn hóa trong 

pháp luật Việt Nam   

7. Quyền phụ nữ, trẻ em: Nội hàm và Cơ chế pháp lý bảo vệ và thúc đẩy các quyền của phụ 

nữ, trẻ em trong pháp luật Việt Nam 

8. Nội hàm và Cơ chế pháp lý bảo vệ và thúc đẩy các quyền của người lao động di trú trong 

pháp luật Việt Nam 

9. Nội hàm và Cơ chế pháp lý bảo vệ và thúc đẩy các quyền của người khuyết tật, người 

già, ngươi sống chung với HIVAIDs trong pháp luật Việt Nam 

10. Nội hàm và Cơ chế pháp lý bảo vệ và thúc đẩy các quyền của người thiểu số trong pháp 

luật Việt Nam 

 

3. Những nội dung chi tiết của môn học 

Những nội dung của môn học được chi tiết hóa trong bảng dưới đây: 

Ngày 
Số 

giờ 
Thời gian  Nội dung chuyên đề  Giảng viên 

3/9/2012 3 17h30 - 

20h30 

Khái quát về quyền con người theo hiến 

pháp và pháp luật Việt nam 

GS.TS Nguyễn 

Đăng Dung 

3/12/2012 3 17h30 - 

20h30 

Quyền dân sự: Nội hàm và cơ chế bảo vệ 

quyền dân sự trong pháp luật Việt Nam. 

TS. Nguyễn Thị 

Quế Anh 

3/13/2012 3 17h30 - 

20h30 

Quyền chính trị: Nội hàm và cơ chế pháp lý 

bảo vệ và thúc đẩy các quyền chính trị 

trong pháp luật Việt Nam 

TS Hoàng Ngọc 

Giao 

3/14/2012 3 17h30 - 

20h30 

Quyền kinh tế: Nội hàm và cơ chế pháp lý 

bảo vệ và thúc đẩy các quyền kinh tế trong 

pháp luật Việt Nam 

TS Ngô Huy 

Cương 
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3/15/2012 3 17h30 - 

20h30 

Quyền xã hội: Nội hàm và cơ chế pháp lý 

bảo vệ và thúc đẩy các quyền xã hội trong 

pháp luật Việt Nam 

GS.TS Hoàng Thị 

Kim Quế 

3/16/2012 3 17h30 - 

20h30 

Quyền văn hóa: Nội hàm và cơ chế pháp lý 

bảo vệ và thúc đẩy các quyền văn hóa trong 

pháp luật Việt Nam 

 

GS.TS Hoàng Thị 

Kim Quế 

3/19/2012 3 17h30 - 

20h30 

Bảo đảm quyền về lao động, việc làm ở 

Việt Nam: Những thành tựu, thách thức và 

giải pháp 

T.S Hoàng Thị 

Minh 

 

3/20/2012 3 17h30 - 

20h30 

Nội hàm và Cơ chế pháp lý bảo vệ và thúc 

đẩy các quyền của người lao động di trú 

trong pháp luật Việt Nam 

TS Vũ Công Giao 

3/21/2012  3 17h30 - 

20h30 

Nội hàm và Cơ chế pháp lý bảo vệ và thúc 

đẩy các quyền của người khuyết tật, người 

già, người sống chung với HIVAIDs trong 

pháp luật Việt Nam 

PGS.TS Tường 

Duy Kiên  

3/22/2012 3 17h30 - 

20h30 

Quyền phụ nữ, trẻ em: Nội hàm và cơ chế 

pháp lý bảo vệ và thúc đẩy các quyền của 

phụ nữ, trẻ em trong pháp luật Việt Nam 

TS Vũ Công Giao 

3/23/2012  3 17h30 - 

20h30 

Chuyên đề 1 (Seminar): Việc thực hiện các 

công ước về quyền phụ nữ, trẻ em, lao 

động của Việt Nam. 

Vũ Ngọc Bình, 

chuyên gia của 

LHQ tại Việt Nam 

 

3/26/2012 3 17h30 - 

20h30 

Nội hàm và cơ chế pháp lý bảo vệ và thúc 

đẩy các quyền của người thiểu số trong 

pháp luật Việt Nam 

 PGS.TS Tường 

Duy Kiên 

3/27/2012  3 17h30 - 

20h30 

Chuyên đề 2 (Seminar): Pháp luật hình sự 

và các thể chế hình sự hóa của Việt Nam 

trong việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con 

người và của nhóm dễ bị tổn thương 

GS.TSKH Lê Văn 

Cảm 

     - Bài nói chuyện của diễn giả 

 

  

3/28/2012 1 

 

17h30 - 

20h30 - Bài trình bày của nhóm sinh viên 

  

  2   - Thảo luận   

3/29/2012  3 17h30 - 

20h30 

Chuyên đề 3 (Seminar): Các thể chế hành 

chính tư pháp của Việt Nam để bảo về 

quyền con người về văn hóa, xã hội, kinh tế 

TS Trịnh Quốc 

Toản 
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  3   - Bài nói chuyện của diễn giả   

3/30/2012 1 17h30 - 

20h30 - Bài trình bày của nhóm sinh viên 

  

  2   - Thảo luận 

 

  

 

Tài liệu đọc thêm 

1. Hoàng Chí Bảo, Biến đổi xã hội ở Việt Nam qua hơn 20 năm đổi mới, Hội thảo Việt 

Nam  học 3, http://www.hids.hochiminhcity.gov.vn/Hoithao/VNHOC/TB6/bao.pdf 

2. Hoàng Mai Hương, Tác động của việc gia nhập WTO tới quyền kinh tế, xã hội và văn 

hoá của phụ nữ, Thông tin Khoa họ , 10 (298) 2007: 

http://vjol.info/index.php/ssir/article/viewArticle/1600 

3. Võ Thị Mai, Về công bằng, bình đẳng giới trong hệ thống chính trị ở Việt Nam, Thông 

tin Khoa họ , 3 (291) 2007 

       http://www.vjol.info.vn/index.php/ssir/article/viewArticle/1381 

4. Tam Thanh Nguyen, Một số vấn đề về bình đẳng giới ở các dân tộc thiểu số,

, T. 16, S. 2 (2006), 

       http://203.191.52.20/index.php/fgs/article/viewArticle/179 
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