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KHOA LUẬT, ĐHQGHN 

TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU QUYỀN CON NGƢỜI & QUYỀN 

CÔNG DÂN (CRIGHTS) 

DANH MỤC SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN 

 (2009, 2010, 2011, 2012)  

2009: 

1. Bảo vệ người lao động di trú: Tập hợp các văn kiện quan trọng của quốc tế, 

khu vực ASEAN và của Việt Nam liên quan đến vị thế và việc bảo vệ 

người lao động di trú, NXB Lao động- Xã hội 

2. Giáo trình Lý luận và pháp luật về quyền con ngƣời, NXB CTQG 

3. Những điều cần biết về hình phạt tử hình, NXB CTQG 

 

2010: 

4. Hỏi đáp về quyền con người, NXB CAND 

5. Những điều cần biết về hình phạt tử hình (Tái bản lần thứ 1, sửa chữa & bổ 

sung), NXB CTQG 

6. Quyền của người lao động di trú (Công ước của Liên hợp quốc và những 

văn kiện quan trọng của ASEAN), NXB Hồng Đức 

7. Quyền con người - tập tài liệu chuyên đề của Liên  hợp quốc, NXB CAND 

8. Quyền con người - tập hợp những bình luận/ khuyến nghị chung của UB 

Công ước Liên  hợp quốc, NXB CAND 

 

2011: 

9. Quyền của người lao động di trú (Công ước của Liên hợp quốc và những 

văn kiện quan trọng của ASEAN) (tái bản lần thứ 1), NXB Hồng Đức 

10. Lao động di trú trong pháp luật quốc tế và Việt Nam, NXB Lao động- Xã 

hội 

11. Luật nhân quyền quốc tế: những vấn đề cơ bản, NXB Lao động-Xã hội 

12. Luật quốc tế về quyền của các nhóm người dễ bị tổn thương, NXB Lao 

động-Xã hội 

13. Các quyền kinh tế, văn hóa, xã hội trong pháp luật và thực tiễn Việt Nam, 

NXB Lao động-Xã hội 
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14. Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền 1948: Mục tiêu chung của nhân loại, 

G.Alfredsson & Asbjon Eide, NXB Lao động-Xã hội (Dịch) 

15. Giới thiệu các văn kiện quốc tế về quyền con người, NXB Lao động xã hội 

(1.500 trang) 

16. Tư tưởng về quyền con người: Tuyển tập tư liệu thế giới và Việt Nam, 

NXB Lao động xã hội 

17. Hỏi đáp về quyền con người (Tái bản lần thứ 1), NXB Hồng Đức 

18. Tiếp cận thông tin Pháp luật và thực tiễn thế giới và ở Việt Nam, NXB 

ĐHQGHN 

19. Bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thương trong tố tụng hình sự, NXB ĐHQGHN 

20. Giáo trình Lý luận và pháp luật về quyền con ngƣời (Tái bản lần thứ 1), 

NXB ĐHQGHN 

 

2012:  

21. Bảo vệ và thúc đẩy quyền con người trong khu vực ASEAN (Nhà Xuất Bản 

Lao động – Xã hội) 

22. Tuyển tập Hiến pháp của một số quốc gia (Nhà Xuất Bản Hồng Đức) 

23. Sửa đổi bổ sung Hiến pháp 1992 – Những vấn đề lý luận và thực tiễn. 

 

 

 

Các bạn có nhu cầu xin sách vui lòng liên hệ địa chỉ sau:  

 Thư Viện Nhân Quyền, Tầng 3, nhà E1, 144 đường Xuân Thủy - Cầu Giấy - 

Hà Nội 

ĐT: +84 43 754 9928p 

Fax: +84 43 754 9928 

Email: humanrightslaws.sol@gmail.com 
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MÔ TẢ NỘI DUNG TÓM LƢỢC CÁC SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN 

 

1. GIÁO TRÌNH LÝ LUẬN VÀ PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN CON NGƢỜI 

BẢN QUYỀN: Khoa Luật, ĐHQGHN  

Trung Tâm Nghiên Cứu Quyền Con Ngƣời & Quyền Công Dân - 

Research Center for Human and Citizen’s Rights, School of Law of 

National University Hanoi ©2009  

NHÀ XUẤT BẢN: Nhà Xuất Bản Chính Trị - Quốc Gia 

NĂM XUẤT BẢN: 2009 

Giáo trình lý luận và pháp luật về quyền con 

ngƣời của Khoa Luật ĐHQGHN được xây dựng 

để phục vụ nhu cầu giảng dạy và học tập môn học 

này của giảng viên và sinh viên khoa Luật, đồng 

thời làm tài liệu tham khảo cho các cơ sở đào tạo, 

nghiên cứu, giảng dạy về quyền con người. Bên 

cạnh khối lượng kiến thức trọng tâm về pháp luật 

quốc tế và pháp luật Việt Nam về quyền con 

người. Giáo trình còn bao gồm một lượng kiến 

thức nhất định về lý luận (triết học, xã hội học, 

đạo đức học…) về quyền con người, mà được coi  

là những kiến thức nền tảng, không thể thiếu 

trước khi tiếp cận với pháp luật về quyền con 

người. Lấy luật học làm trọng tâm trong khi vẫn 

không xã rời cách tiếp cận đa ngành, liên ngành  

khi đề cập các vấn đề về quyền con người chính là 

nội dung chính của giáo trình này. 

Nội dung chính của giáo trình Lý luận và pháp luật về quyền con người: 

 Chương I. Nhập môn lý luận và pháp luật về quyền con người. 

 Chương II. Khái quát về quyền con người. 

 Chương III. Khái quát luật quốc tế về quyền con người. 

 Chương IV. Quyền dân sự, chính trị trong luật quốc tế. 
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 Chương V. Quyền kinh tế, xã hội, văn hóa trong luật quốc tế. 

 Chương VI. Luật quốc tế về quyền của một số nhóm người dễ bị tổn 

thương. 

 Chương VII. Cơ chế bảo vệ và thúc đẩy quyền con người. 

 Chương VIII. Lịch sử phát triển và quan điểm, chính sách cơ bản của Đảng, 

Nhà nước Việt Nam về quyền con người. 

 Chương IX. Pháp luật và cơ chế thực hiện quyền con người ở Việt Nam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Page 5 of 27 

 

2. HỎI ĐÁP VỀ QUYỀN CON NGƢỜI 

BẢN QUYỀN: Khoa Luật, ĐHQGHN  

Trung Tâm Nghiên Cứu Quyền Con Ngƣời & Quyền Công Dân Research 

Center for Human and Citizen’s Rights, School of Law of National 

University Hanoi ©2010 

NHÀ XUẤT BẢN: Nhà Xuất Bản Công An Nhân Dân 

NĂM XUẤT BẢN: 2010 

Cuốn sách Hỏi đáp về quyền con ngƣời chứa 

đựng những thông tin ngắn gọn, xúc tích, được 

chia thành các mục chuyên biệt, bao gồm cả 

những vấn đề lý luận, pháp lý về nhân quyền ở 

tầm quốc tế và ở Việt Nam. 

Nội dung chính bao gồm: 

Phần I. Khái lược về quyền con người. 

Phần II. Luật nhân quyền quốc tế và cơ chế 

của Liên Hợp Quốc về bảo vệ, thúc đẩy nhân 

quyền. 

Phần III. Nội dung khái quát một số quyền con 

người cơ bản theo pháp luật quốc tế và Việt Nam. 

 Phần IV. Khái quát về lịch sử, quan điểm và chính sách về nhân quyền ở 

Việt Nam. 

 Phần I bao gồm 29 câu hỏi nhằm giúp bạn đọc có cái nhìn bao quát, toàn 

thể về quyền con người, đi từ những khái niệm thô sơ và đơn giản nhất. 

 Phần II bao gồm 31 câu hỏi đi sâu vào vai trò của Liên Hợp Quốc trong 

việc thúc đẩy và bảo vệ luật nhân quyền quốc tế, phổ biến rộng rãi nó tới từng 

quốc gia và vùng lãnh thổ. 

 Phần III gồm 13 câu hỏi đi một cách chi tiết những vấn đề về quyền con 

người ở Việt Nam mà được quy định cụ thể trong pháp luật Việt Nam. 

 Phần IV gồm 7 câu hỏi nêu bật lên được lịch sử của luật nhân quyền ở Việt 

Nam, quan điểm và chính sách của Đảng và nhà nước ta đối với vấn đề này. 
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3. QUYỀN CON NGƢỜI: TẬP HỢP NHỮNG BÌNH LUẬN/ KHUYẾN 

NGHỊ CHUNG CỦA ỦY BAN CÔNG ƢỚC LIÊN HỢP QUỐC 

BẢN QUYỀN: Khoa Luật, ĐHQGHN ©2010 

NHÀ XUẤT BẢN: Nhà Xuất Bản Công An Nhân Dân 

NĂM XUẤT BẢN: 2010 

 

Quyền con người Tập hợp những bình luận/ 

khuyến nghị chung của Ủy ban công ước 

Liên Hợp Quốc, Khoa Luật ĐHQGHN, 

NXB Công an nhân dân 

 

 

 

 

 

 Cuốn sách gồm có những nội dung chính sau: 

 Các bình luận chung của Ủy ban giám sát thực hiện công ước quốc tế về 

các quyền kinh tế, xã hội, văn hóa (Ủy ban về các quyền kinh tế xã hội, văn 

hóa) bao gồm 20 bình luận. 

 Các bình luận chung của Ủy ban giám sát thực hiện công ước quốc tế về 

các quyền dân sự, chính trị (Ủy ban nhân quyền) bao gồm 33 bình luận. 

 Các khuyến nghị chung của Ủy ban giám sát thực hiện công ước quốc tế về 

xóa bỏ mọi hình thức phân biệt chủng tộc (Ủy ban về xóa bỏ sự phân biệt 

chủng tộc) bao gồm 33 khuyến nghị. 

 Các khuyến nghị chung của Ủy ban giám sát thực hiện công ước quốc tế về 

xóa bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ (Ủy ban về xóa bỏ 

mọi hình thức phân biệt đối xử chống lại phụ nữ) bao gồm 26 khuyến nghị. 

 Các bình luận chung của Ủy ban giám sát thực hiện công ước về quyền trẻ 

em (Ủy ban về quyền trẻ em) bao gồm 12 bình luận. 

 Các bình luận chung của Ủy ban chống tra tấn bao gồm 2 bình luận. 
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4. QUYỀN CON NGƢỜI TẬP TÀI LIỆU CHUYÊN ĐỀ CỦA LIÊN HỢP 

QUỐC 

BẢN QUYỀN: Khoa Luật, ĐHQGHN ©2010 

NHÀ XUẤT BẢN: Nhà Xuất Bản Công An Nhân Dân 

NĂM XUẤT BẢN: 2010 

 

Quyền con ngƣời - Tập tài liệu chuyên đề 

của Liên Hợp Quốc là một tập hợp tất cả 

các chuyên đề về vấn đề quyền con người 

của Liên Hợp Quốc (bao gồm 33 tập tính 

đến tháng 12 năm 2009). Trên thực tế, đã 

có một số trong những tài liệu chuyên đề 

này được một số cơ quan, tổ chức, cơ sở 

đào tạo của Việt Nam dịch và xuất bản, 

song đây là cuốn tập hợp đầy đủ nhất , tính 

đến thời điểm hiện nay. 

 

33 chuyên đề với 33 nội dung tuy khác nhau nhưng đều thống nhất với nhau về 

mặt tư tưởng là các quyền cơ bản của con người, độc giả sẽ có cái nhìn cụ thể và 

sâu sắc hơn về các vấn đề liên quan. 
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5. NHỮNG ĐIỀU CẦN BIẾT VỀ HÌNH PHẠT TỬ HÌNH 

BẢN QUYỀN: Khoa Luật, ĐHQGHN  

Trung Tâm Nghiên Cứu Quyền Con Ngƣời & Quyền Công Dân Research 

Center for Human and Citizen’s Rights, School of Law of National 

University Hanoi ©2010 

NHÀ XUẤT BẢN: Nhà Xuất Bản Chính trị QG 

NĂM XUẤT BẢN: 2010 

Những điều cần biết về hình phạt tử hình 

(tái bản lần 1) là giúp hiểu hơn về hình phạt 

tử hình như là chế tài hình sự nghiêm khắc 

nhất được áp dụng đối với những hành vi 

tội phạm đặc biệt nghiêm trọng. Vấn đề 

hình phạt tử hình cũng liên quan đến khía 

cạnh nhân đạo và quyền con người. Liệu có 

nên xóa bỏ án tử hình ra khỏi Bộ luật hình 

sự Việt Nam, câu hỏi này cần nhiều thời 

gian để nghiên cứu thêm.  

 

 

Cuốn sách này là một ấn phẩm được xây dựng dưới dạng Hỏi – Đáp được sự hỗ 

trợ rất lớn từ Giáo sư Peter Hodgkinson, Giám đốc trung tâm nghiên cứu về hình 

phạt tử hình, Trường Luật Đại học Westminster (Vương quốc Anh) và hỗ trợ kinh 

phí từ Đại sứ quán Thụy Sĩ. Nội dung chính của cuốn sách gồm: 

 Phần I. Khái niệm và lịch sử của hình phạt tử hình. 

 Phần II. Tranh luận về hình phạt tử hình. 

 Phần III. Tôn giáo và hình phạt tử hình. 

 Phần IV. Vấn đề hình phạt tử hình trong luật quốc tế. 

 Phần V. Thực trạng và diễn biến về áp dụng hình phạt tử hình trên thế giới. 

 Phần VI. Cách thức thi hành án tử hình trên thế giới. 

 Phần VII. Vận động xóa bỏ và duy trì hình phạt tử hình trên thế giới. 

 Phần VIII. Hình phạt tử hình trong pháp luật Việt Nam. 

 Phần IX. Một vài khía cạnh khác về hình phạt tử hình. 
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6. BẢO VỆ NGƢỜI LAO ĐỘNG DI TRÚ: TẬP HỢP CÁC VĂN KIỆN 

LIÊN QUAN ĐẾN VỊ THẾ VÀ BẢO VỆ NGƢỜI LAO ĐỘNG DI TRÚ 

BẢN QUYỀN: Trung tâm nghiên cứu quyền 

con ngƣời & quyền công dân, Khoa Luật, 

ĐHQGHN  

Research Center for Human and Citizen’s 

Rights, School of Law of National University 

Hanoi ©2009  

NHÀ XUẤT BẢN: Nhà Xuất Bản Lao Động 

NĂM XUẤT BẢN: 2009 

 

“Bảo vệ ngƣời lao động di trú Tập hợp các văn kiện quan trọng của quốc tế, 

khu vực ASEAN và của Việt Nam’ liên quan đến vị thế và việc bảo vệ người lao 

động di trú” là một cuốn sách được Khoa Luật, ĐHQGHN xuất bản với sự tập 

trung vào khu vực ASEAN. 

Cuốn sách này là tập hợp những văn kiện quan trọng được tuyển chọn trong hệ 

thống những văn kiện quốc tế, văn kiện ở khu vực ASEAN và các văn bản pháp 

luật do các cơ quan nhà nước có thẩm quyền của Việt Nam ban hành có liên quan 

đến việc bảo vệ và thúc đẩy các quyền của người lao động di trú. Cuốn sách bao 

gồm những nội dung chính sau: 

 Phần I. Các văn kiện quốc tế quan trọng liên quan đến vị thế và việc bảo vệ 

người lao động di trú. 

 Phần II. Các văn kiện quan trọng của ASEAN liên quan đến vị thế và việc 

bảo vệ người lao động di trú. 

 Phần III. Tuyên bố khuyến nghị được thông qua tại các hội thảo tư vấn 

quốc gia và khu vực ở ASEAN về bảo vệ và thúc đẩy các quyền của người 

lao động di trú. 

 Phần IV. Các văn bản pháp luật của Việt Nam liên quan đến vị thế và việc 

bảo vệ người lao động di trú. 

 Phần V. Một số tư liệu khác. 
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7. QUYỀN CỦA NGƢỜI LAO ĐỘNG DI TRÚ (TÁI BẢN LẦN 1) 

BẢN QUYỀN: Khoa Luật, ĐHQGHN  

Trung Tâm Nghiên Cứu Quyền Con Ngƣời & Quyền Công Dân Research 

Center for Human and Citizen’s Rights, School of Law of National 

University Hanoi ©2011 

NHÀ XUẤT BẢN: Nhà Xuất Bản Hồng Đức 

NĂM XUẤT BẢN: 2011 

Cuốn sách Quyền của ngƣời lao động di 

trú (tái bản lần 1) là tập hợp những văn 

kiện quan trọng nhất ở tầm quốc tế, khu vực 

ASEAN và của Việt Nam liên quan đến vấn 

đề quyền của người lao động di trú. 

Cuốn sách bao gồm những nội dung chính: 

 

 

 

 

 Dự thảo văn kiện khung của ASEAN về bảo vệ và thúc đẩy quyền của 

người lao động di trú. 

 Tuyên bố khuyến nghị thông qua tại Hội thảo tư vấn ở Hà Nội năm 2008. 

 Tuyên bố ASEAN về bảo vệ và thúc đẩy các quyền của người lao động di 

trú. 

 Tuyên bố thành lập Ủy ban ASEAN về thực hiện Tuyên bố ASEAN về bảo 

vệ và thúc đẩy các quyền của người lao động di trú 

 Khuyến nghị của Nhóm hoạt động về người lao động di trú ở ASEAN 

(TFAMW) gửi Ủy ban ASEAN về thực hiện Tuyên bố ASEAN về bảo vệ 

và thúc đẩy các quyền của người lao động di trú (ACMW) trong cuộc họp 

tại Chiang Rai, Thái Lan, ngày 28-29/9/2009. 

 Công ước về bảo vệ các quyền của tất cả mọi người lao động di trú và thành 

viên gia đình họ. 
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8. LUẬT NHÂN QUYỀN QUỐC TẾ NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN 

BẢN QUYỀN: Khoa Luật, ĐHQGHN  

Trung Tâm Nghiên Cứu Quyền Con Ngƣời & Quyền Công Dân Research 

Center for Human and Citizen’s Rights, School of Law of National 

University Hanoi ©2011 

NHÀ XUẤT BẢN: Nhà Xuất Bản Lao Động – Xã Hội 

NĂM XUẤT BẢN: 2011 

Cuốn sách Luật nhân quyền quốc tế - 

Những vấn đề cơ bản là tập hợp toàn bộ kết 

quả nghiên cứu chủ yếu của đề tài cùng tên 

do Thạc sĩ Vũ Công Giao làm chủ nhiệm. 

Cuốn sách này bao gồm những nội dung 

chính sau: 

 

 

 

 Phần I. Khái quát nhận thức và lịch sử phát triển của luật nhân quyền quốc 

tế. 

 Phần II. Các quyền và tụ do cơ bản của con người theo luật quôc tế. 

 Phần III. Cơ chế bảo vệ và thúc đẩy quyền con người theo luật quốc tế. 

 Phần I khái quát chung cho người đọc về luật nhân quyền quốc tế, vị trí của 

nó và quá trình hình thành, phát triển, hệ thống các văn kiện, những khía cạnh 

của bộ luật nhân quyền quốc tế. 

 Phần II đi sâu vào cá quyền và tự do cơ bản của con người  bao gồm 17 

quyền như quyền không bị phân biệt đối xử, quyền được sống, quyền được bảo 

vệ, quyền tự do tín ngưỡng tôn giáo,… 

 Phần III phân tích sâu về cơ chế bảo vệ và thúc đẩy quyền con người trong 

đó đề cao vai trò của Liên Hợp Quốc đặc biệt là Đại Hội Đồng và Hôi đồng Bảo 

an, ngoài ra còn một số cơ quan khác. 
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9. LUẬT QUỐC TẾ VỀ QUYỀN CỦA CÁC NHÓM NGƢỜI DỄ BỊ TỔN 

THƢƠNG 

BẢN QUYỀN: Khoa Luật, ĐHQGHN  

Trung Tâm Nghiên Cứu Quyền Con Ngƣời & Quyền Công Dân Research 

Center for Human and Citizen’s Rights, School of Law of National 

University Hanoi ©2011 

NHÀ XUẤT BẢN: Nhà Xuất Bản Lao Động – Xã Hội 

NĂM XUẤT BẢN: 2011 

Cuốn sách Luật quốc tế về quyền của các nhóm 

ngƣời dễ bị tổn thƣơng là toàn bộ kết quả nghiên 

cứu chủ yếu của đề tài cùng tên. Phù hợp với giới 

hạn nghiên cứu của và đề tài, cuốn sách này chỉ 

đề cập đến những tiêu chuẩn pháp lý và cơ chế 

bảo đảm quyền của các nhóm xã hội dễ bị tổn 

thương theo pháp luật quốc tế, không trình bày 

các quy định pháp luật quốc gia và tình hình thực 

hiện các tiêu chuẩn quốc tế, các quy định pháp 

luật quốc gia về quyền của các nhóm xã hội dễ bị 

tổn thương ở Việt Nam. 

Cuốn sách bao gồm những nội dung chính sau: 

 Phần I. Khái lược vấn đề quyền của nhóm trong luật quốc tế. 

 Phần II. Quyền của một số nhóm người dễ bị tổn thương trong luật quốc tế. 

 Phần III. Cơ chế quốc tế giám sát thực thi quyền của một số nhóm người dễ 

bị tổn thương. 

 Phần I giúp người đọc có được nhận thức cơ bản về quyền của nhóm trong 

luật quốc tế, tầm quan trọng của nó, nguồn gốc và sự phát triển. 

 Phần II đi sâu và quyền của phụ nữ (CEDAW) và quyền trẻ em (CRC) và 

một số nhóm người dễ bị tổn thương khác như người khuyết tật, người lao 

động di trú.  

 Phần III khái quát về cơ chế quốc tế giám sát thực thi quyền của một số 

nhóm người dễ bị tổn thương, những thủ tục pháp lý, các báo cáo có hiệu 

lực mang tính quốc tế.  
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10. QUYỀN KINH TẾ, XÃ HỘI, VĂN HÓA TRONG PHÁP LUẬT VÀ 

THỰC TIỄN Ở VIỆT NAM  

BẢN QUYỀN: Khoa Luật, ĐHQGHN  

Trung Tâm Nghiên Cứu Quyền Con Ngƣời & Quyền Công Dân Research 

Center for Human and Citizen’s Rights, School of Law of National 

University Hanoi ©2011 

NHÀ XUẤT BẢN: Nhà Xuất Bản Lao Động 

NĂM XUẤT BẢN: 2011 

 

Cuốn sách Quyền kinh tế, xã hội, văn hóa 

trong pháp luật và thực tiễn ở Việt Nam 

là một tập hợp toàn bộ kết quả nghiên cứu 

chủ yếu của để tài “Bảo đảm các quyền về 

kinh tế, xã hội, văn hóa trong pháp luật và 

thực tiễn ở Việt Nam”. 

 

 

Quyền kinh tế, xã hội, văn hóa là một trong hai nhóm quyền cơ bản được ghi nhận 

và bảo đảm trong pháp luật quốc tế và pháp luật của các quốc gia. Quyền kinh tế, 

xã hội, văn hóa có một vị trí rất quan trọng trong luật nhân quyền quốc tế. Nó 

được ghi nhận rất sớm trong pháp luật của nhiều quốc gia thời kỳ Cổ - Trung đại 

cho đến các quốc gia phát triển ngày nay như Đức, Thụy sỹ. Mười ba kiến nghị đã 

được đưa ra và hi vọng chúng sẽ trở thành thực tiễn trong tương lai gần. 

Cuốn sách tham khảo này gồm ba phần chính: 

 Phần I. Quyền kinh tế, xã hội, văn hóa trong luật nhân quyền quốc tế 

 Phần II. Quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt 

Nam về các quyền kinh tế, xã hội, văn hóa. 

 Phần III. Thành tựu và thách thức rong việc bảo đảm quyền kinh tế, xã hội, 

văn hóa ở Việt Nam từ khi đổi mới đến nay. 
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11. TUYÊN NGÔN QUỐC TẾ NHÂN QUYỀN 1948: MỤC TIÊU CHUNG 

CỦA NHÂN LOẠI 

TÁC GIẢ: Gudmundur Alfredsson & Asbj rn Eide 

BẢN QUYỀN: Khoa Luật, ĐHQGHN  

Trung Tâm Nghiên Cứu Quyền Con Ngƣời & Quyền Công Dân Research 

Center for Human and Citizen’s Rights, School of Law of National 

University Hanoi ©2011 

NHÀ XUẤT BẢN: Nhà Xuất Bản Lao Động – Xã Hội 

NĂM XUẤT BẢN: 2011 

Cuốn Tuyên ngôn quốc tế nhân quyền 1948: 

Mục tiêu chung của nhân loại của hai tác giả 

Gudmundur Alfredsson & Asbj rn Eide. Khoa 

Luật xin phép bản quyền tác giả được dịch ra 

tiếng Việt là công trình nghiên cứu sâu về tuyên 

ngôn quốc tế nhân quyền 1948 với sự đóng góp 

bởi nhiều học giả và nhiều nhà hoạt động thực 

tiễn nổi tiếng trong lĩnh vực nhân quyền. Mặc dù 

tuyên ngôn quốc tế nhân quyền đã được đề cập ở 

rất nhiều cuốn sách trước đây, tuyển tập các văn 

kiện quốc tế do nhiều cơ quan, tổ chức xuấT bản 

nhưng phải khẳng định rằng Tuyên ngôn quốc tế 

nhân quyền 1948  là mục tiêu chung của nhân 

loại. 

Nội dung của các bài viết gồm giới thiệu khái quát; Quá trình soạn thảo điều luật 

trong bối cảnh chung của việc soạn thảo Tuyên ngôn; Các chuẩn mực quốc tế liên 

quan; Các chuẩn mực khu vực (châu Âu, châu Mỹ, châu Phi…); Một số khía cạnh 

liên quan khác. 

Nội dung chính của cuốn sách: 

 Nguồn gốc của Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền 

 Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền: quá trình soạn thảo bắt đầu như thế 

nào 

 Nội dung lời nói đầu và các điều khoản của Tuyên ngôn 

 Quyền khiếu nại: Nghị quyết 217B của Đại hội đồng 
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 Việc không quy định quyền của người thiểu số trong Nghị quyết 217C 

(III) 

 Phổ biến Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền: Nghị quyết 217D (III) 

 Quyền con người trên mạng điện tử: Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyền 

và các nguồn thông tin điện tử. 
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12.  LAO ĐỘNG DI TRÚ TRONG PHÁP LUẬT QUỐC TẾ VÀ VIỆT 

NAM 

BẢN QUYỀN: Khoa Luật, ĐHQGHN  

Trung Tâm Nghiên Cứu Quyền Con Ngƣời & Quyền Công Dân Research 

Center for Human and Citizen’s Rights, School of Law of National 

University Hanoi ©2011 

NHÀ XUẤT BẢN: Nhà Xuất Bản Lao Động – Xã Hội 

NĂM XUẤT BẢN: 2011 

Cuốn sách Lao động di trú trong pháp luật 

quốc tế và Việt Nam là tập hợp một số bài viết, 

công trình nghiên cứu về vấn đề di cư lao động 

quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hóa. Để xác lập 

khuôn khổ pháp lý quốc tế công bằng cho việc di 

cư lao động quốc tế và bảo vệ quyền, lợi ích hợp 

pháp của người lao động di trú, Liện Hợp Quốc và 

ILO đã ban hành nhiều điều ước và văn kiện, 

trong đó quan trọng nhất là Công ước của Liên 

Hợp Quốc về các quyền của người lao động di trú 

và các thành viên trong gia đình họ và hai Công 

ước số 97 và số 143 của ILO.  

Cuốn sách này bao gồm các nội dung chính sau: 

1. Lao động di trú: Một xu hướng toàn cầu, một nỗ lực toàn cầu, Phạm Hồng 

Thái – Vũ Công Giao. 

2. Khuôn khổ pháp lý quốc tế về bảo vệ người lao động di trú, Nguyễn Đăng 

Dung – Vũ Công Giao. 

3. Bảo vệ người lao động di trú ở khu vực Đông Nam Á, Vũ Công Giao – Lã 

Khánh Tùng. 

4. Xuất khẩu lao động, một số vấn đề chính sách và thực tiễn, Đặng Nguyên 

Anh. 

5. Nghiên cứu đánh giá tác động kinh tế - xã hội của di cư quốc tế tại Việt 

Nam, Đặng Nguyên Anh, Nguyễn Ngọc Quỳnh, Trần Thị Bích và Đào Thế 

Sơn. 

6. Pháp luật hiện hành về bảo vệ người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước 

ngoài theo hợp đồng, Lê Thị Hoài Thu. 
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13. QUYỀN CỦA NGƢỜI LAO ĐỘNG DI TRÚ (CÔNG ƢỚC CỦA LIÊN 

HỢP QUỐC VÀ NHỮNG VĂN KIỆN QUAN TRỌNG CỦA ASEAN) – Tái 

bản lần 1 

BẢN QUYỀN: Khoa Luật, ĐHQGHN  

Trung Tâm Nghiên Cứu Quyền Con Ngƣời & Quyền Công Dân Research 

Center for Human and Citizen’s Rights, School of Law of National 

University Hanoi ©2011 

NHÀ XUẤT BẢN: Nhà Xuất Bản Hồng Đức 

NĂM XUẤT BẢN: 2010 

Cuốn sách Quyền của ngƣời lao động di trú (tái 

bản lần 1) tập hợp những văn kiện quan trọng 

nhất ở tầm quốc tế, khu vực ASEAN và của Việt 

Nam liên quan đến vấn đề quyền của người lao 

động di trú. Sau khi xuất bản (2/2010), cuốn sách 

đã nhận được sự quan tâm rộng rãi của nhiều cơ 

quan, tổ chức, cá nhân. Vì vậy, để đáp ứng nhu 

cầu bạn đọc chúng tôi quyết định tái bản cuốn 

sách với những nội dung không thay đổi so với 

lần in đầu.  

Nội dung chính của cuốn sách: 

 Thông điệp của Ban thư ký ASEAN 

 Lời giới thiệu 

 Dự thảo văn kiện khung của ASEAN về bảo vệ và thúc đẩy quyền của 

người lao động di trú 

 Tuyên bố thành lập Ủy Ban ASEAN về thực hiện tuyên bố ASEAN về 

bảo vệ và thúc đẩy các quyền của người lao động di trú 

 Khuyến nghị của Nhóm hoạt động về người lao động di trú ở ASEAN 

(TFAMW) gửi Ủy ban ASEAN về thực hiện Tuyên bố ASEAN về bảo 

vệ và thúc đẩy các quyền của người lao động di trú (ACMW) trong cuộc 

họp tại Chiang Rai, Thái Lan ngày 28-29/9/2009 

 Công ước về bảo vệ các quyền của tất cả mọi người lao động di trú và 

thành viên gia đình họ 
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14. HỎI ĐÁP VỀ QUYỀN CON NGƢỜI (TÁI BẢN LẦN THỨ NHẤT CÓ 

SỬA CHỮA BỔ SUNG) 

BẢN QUYỀN: Khoa Luật, ĐHQGHN  

Trung Tâm Nghiên Cứu Quyền Con Ngƣời & Quyền Công Dân Research 

Center for Human and Citizen’s Rights, School of Law of National 

University Hanoi ©2011 

NHÀ XUẤT BẢN: Nhà Xuất Bản Hồng Đức 

NĂM XUẤT BẢN: 2011 

Cuốn sách Hỏi đáp về quyền con ngƣời bao gồm 

những câu hỏi đáp giúp bạn đọc dễ dàng tiếp 

cậnvới những nội dung cốt lõi nhất của vấn đề 

nhân quyền với những thông tin ngắn gọn súc 

tích, được chia thành các mục chuyên biệt bao 

gồm cả những vấn đề lý luận, pháp lý về nhân 

quyền ở tầm quốc tế và Việt Nam. Chúng tôi hy 

vọng cuốn sách này sẽ là tài liệu tham khảo tốt 

trong nghiên cứu, tìm hiểu về vấn đề quyền con 

người và mong nhận được ý kiến góp ý của bạn 

đọc.  

Nội dung chính của cuốn sách: 

 Phần I: Khái lược về quyển con người 

 Phần II: Luật nhân quyền quốc tế và cơ chế của Liên Hợp Quốc về bảo 

vệ thúc đẩy nhân quyền. 

 Phần III: Nội dung khái quát của một số quyền con người cơ bản theo 

pháp luật quốc tế và Việt Nam 

 Phần IV: Khái quát về lịch sử, quan điểm và chính sách về nhân quyền ở 

Việt Nam 

 Phụ lục I: Danh mục các văn kiện quốc tế về nhân quyền 

 Phụ lục II: Danh mục một số điều ước quốc tế về nhân quyền mà Việt 

Nam là thành viên 

 Phụ lục III: Bộ luật nhân quyền quốc tế. 
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15. BẢO VỆ CÁC NHÓM DỄ BỊ TỔN THƢƠNG TRONG TỐ TỤNG HÌNH 

SỰ 

BẢN QUYỀN: Khoa Luật, ĐHQGHN  

Trung Tâm Nghiên Cứu Quyền Con Ngƣời & Quyền Công Dân Research 

Center for Human and Citizen’s Rights, School of Law of National 

University Hanoi ©2011 

NHÀ XUẤT BẢN: Nhà Xuất Bản ĐHQG Hà Nội 

NĂM XUẤT BẢN: 2011 

Cuốn sách Bảo vệ các nhóm dễ bị tổn thƣơng 

trong tố tụng hình sự tập hợp các tài liệu của lớp 

tập huấn về bào chữa hiệu quả cho một số nhóm 

đối tượng dễ bị tổn thương trong tố tụng hình sự 

do Khoa Luật Đại học Quốc gia Hà Nội tổ chức, 

được sự cho phép của Đại học Quốc gia Hà Nội 

và sự hỗ trợ của Dự án Tư pháp Quốc tế (IJP) và 

chương trình Sáng kiến Pháp quyền của Hội Luật 

gia Hoa Kỳ (ABA ROLI). Với sự tham gia giảng 

dạy của nhiều chuyên gia nổi tiếng thế giới về lĩnh 

vực này..  

Nội dung chính của cuốn sách: 

 Giới thiệu: Một số vấn đề pháp lý và thực tiễn trong việc bảo vệ các 

nhóm dễ bị tổn thương trong tố tụng hình sự trên thế giới và ở Việt 

Nam. 

 Phụ lục I: Một số văn kiện pháp luật quốc tế liên quan đến bảo vệ các 

nhóm dễ bị tổn thương trong tố tụng hình sự. 

 Phụ lục II: Một số văn bản pháp luật Việt nam liên quan đến bào chữa 

cho các nhóm dễ bị tổn thương trong tố tụng hình sự. 
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16. TIẾP CẬN THÔNG TIN: PHÁP LUẬT VÀ THỰC TIỄN TRÊN THẾ 

GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM  

BẢN QUYỀN: Khoa Luật, ĐHQGHN  

Trung Tâm Nghiên Cứu Quyền Con Ngƣời & Quyền Công Dân Và Trung 

Tâm Luật So sánh 

Research Center for Human and Citizen’s Rights, School of Law of 

National University Hanoi and Comperative Law Center ©2011 

NHÀ XUẤT BẢN: Nhà Xuất Bản ĐHQG Hà Nội 

NĂM XUẤT BẢN: 2011 

Cuốn sách Tiếp cận thông tin: Pháp luật và thực 

tiễn trên thế giới và ở Việt Nam bao gồm ba phần.  

 Phần thứ nhất (Pháp luật và thực tiễn về 

tiếp cận thông tin trên thế giới) cung cấp một khối 

lượng lớn thông tin lớn về các vấn đề lý luận cơ 

bản, khuôn khổ pháp luật, thực tiễn và những bài 

học kinh nghiệm tốt không chỉ ở cấp độ quốc tế, 

khu vực, mà còn ở nhiều quốc gia trên thế giới. 

Bên cạnh đó, phần này còn cho thấy ở hầu hết các 

nước trên thế giới đều đã và đang tồn tại những 

vấn đề và khó khăn, trở ngại, cả khách quan, chủ 

quan, trong việc xây dựng và thực thi luật tiếp cận 

thông tin. 

 Phần thứ hai (Pháp luật và thực tiễn về tiếp cận thông tin ở Việt Nam) tập 

hợp một số bài viết và báo cáo nghiên cứu về các vấn đề lý luận, pháp lý, thực 

tiễn của việc xây dựng luật và bảo đảm quyền tiếp cận thông tin ở Việt Nam của 

các giáo sư, giảng viên của Khoa luật và của một số chuyên gia đang công tác tại 

một số cơ quan nhà nước, viện nghiên cứu, trường đại học khác. Phần lớn bài 

viết trong phần này đã được công bố trong hội thảo về Luật tiếp cận thông tin do 

Khoa Luật tổ chức vào ngày 31/3/2011.  

 Phần ba (phụ lục) chọn lọc và giới thiệu một số văn bản, quy định quan 

trọng về quyền tiếp cận thông tin trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam. 

Bên cạnh đó, phần này còn bao gồm luật tiếp cận thông tin của 10 quốc gia phát 

triển và láng giềng của Việt Nam. 
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17. TƢ TƢỞNG VỀ QUYỀN CON NGƢỜI – TUYỂN TẬP TƢ LIỆU THẾ 

GIỚI VÀ VIỆT NAM 

BẢN QUYỀN: Khoa Luật, ĐHQGHN  

Trung Tâm Nghiên Cứu Quyền Con Ngƣời & Quyền Công Dân Research 

Center for Human and Citizen’s Rights, School of Law of National 

University Hanoi  ©2011 

NHÀ XUẤT BẢN: Nhà Xuất Bản Lao Động – Xã Hội 

NĂM XUẤT BẢN: 2011 

Cuốn sách Tƣ tƣởng về quyền con ngƣời – 

Tuyển tập tƣ liệu thế giới và Việt Nam tập hợp 

những tư liệu giới thiệu một cách toàn diện lịch sử 

phát triển của nhận thức và tư tưởng về quyền con 

người của nhân loại cũng như của dân tộc Việt 

Nam. Việc tìm hiểu nhận thức và tư tưởng về 

quyền con người của nhân loại thể hiện trong các 

nền văn hóa khác nhau, ở những thời kỳ khác 

nhau sẽ góp phần giúp chúng ta có một cái nhìn 

toàn diện hơn về vấn đề rộng lớn và phức tạp này. 

 

Cuốn sách gồm hai phần: 

 Phần I: Tuyển chọn những văn kiện, đoạn trích và tuyên bố mang tính chất 

tiêu biểu,phản ánh nhận thức và tư tưởng của nhân loại về nhân quyền, được sắp 

xếp theo trình tự lịch sử 

 Phần II: Bao gồm những đoạn trích và tác phẩm phản ánh rõ nét tư tưởng 

về nhân quyền trong lịch sử của dân tộc Việt Nam. Cấu trúc hai phần của sách 

chỉ nhằm mục đích thuận lợi cho công việc nghiên cứu, không có nghĩa lịch sử 

Việt nam là một phần tách rời của lịch sử nhân loại xét trên phương diện tư 

tưởng nhân quyền. 
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18. GIỚI THIỆU CÁC VĂN KIỆN QUỐC TẾ VỀ QUYỀN CON NGƢỜI 

BẢN QUYỀN: Khoa Luật, ĐHQGHN  

Trung Tâm Nghiên Cứu Quyền Con Ngƣời & Quyền Công Dân Research 

Center for Human and Citizen’s Rights, School of Law of National 

University Hanoi  ©2011 

NHÀ XUẤT BẢN: Nhà Xuất Bản Lao Động – Xã Hội 

NĂM XUẤT BẢN: 2011 

Cuốn sách Giới thiệu các văn kiện quốc tế về 

quyền con ngƣời biên dịch tất cả các văn kiện 

quốc tế về nhân quyền và cấu trúc đúng theo danh 

mục của Văn phòng Cao ủy Liên Hợp Quốc  về 

nhân quyền. Để tiện cho việc theo dõi và tìm hiểu 

của bạn đọc, bên cạnh việc tập hợp các văn kiện 

quốc tế, cuốn sách có các phần giới thiệu khái 

quát ở đầu những mục nội dung (các nhóm văn 

kiện). 

 

Cuốn sách gồm ba phần chính: 

 Phần I: Bộ luật nhân quyền quốc tế 

 Phần II: các văn kiện quốc tế cơ bản về quyền con người. 

 Phần III: Các văn kiện phổ quát về quyền con người trong các lĩnh vực. 

Do vị trí đặc biệt quan trọng của Hiến chương Liên Hợp quốc, văn kiện nền 

tảng của luật quốc tế về quyền con người, nên nó được xếp riêng với ba phần 

của cuốn sách. Trong Hiến chương, nội dung quyền con người được đề cập 

tại Lời nói đầu và nhiều điều khoản. 
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19. BẢO VỆ VÀ THÚC ĐẨY QUYỀN CON NGƢỜI TRONG KHU VỰC 

ASEAN  

BẢN QUYỀN: Khoa Luật, ĐHQGHN  

Trung Tâm Nghiên Cứu Quyền Con Ngƣời & Quyền Công Dân Và Trung 

Tâm Luật So sánh 

Research Center for Human and Citizen’s Rights, School of Law of 

National University Hanoi and Competitive Law ©2011 

NHÀ XUẤT BẢN: Nhà Xuất Bản Lao động – Xã hội 

NĂM XUẤT BẢN: 2012 

 

Cuốn sách được xuất bản trong khuôn khổ 

Chương trình Quản trị Nhà nước và Cải cách 

hành chính – trụ cột Quản trị Nhà nước, hợp 

phần 3 – hợp tác cải cách giữa Việt Nam và 

Đan Mạch giai đoạn 2007 – 2011. 

Trong cuốn sách này, nhóm tác giả giới thiệu 

và phân tích khái quát thực tiễn nhân quyền tại 

các quốc gia trong khu vực, sự hình thành 

những chuẩn mực, các cơ chế khu vực bảo vệ 

và thúc đẩy nhân quyền, cũng như vai trò của 

các chủ thể khác nhau ở ASEAN (nhà nước, tổ 

chức phi chính phủ, cơ sở giáo dục, nghiên 

cứu…) trong việc bảo vệ nhân quyền.  

Ngoài ra, để tiện cho việc theo dõi của bạn đọc, cuốn sách có kèm theo phần 

Phụ lục với một số văn kiện liên quan. 

 

Nội dung chính của cuốn sách: 

 Phần I: Khái quát về ASEAN. 

 Phần II: Bối cảnh và cơ chế nhân quyền khu vực ASEAN 

 Phần III: Hoạt động bảo vệ và thúc đẩy quyền con người của các tổ chức 

xã hội dân sự trong khu vực ASEAN. 
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 Phần IV: Giáo dục và nghiên cứu quyền con người trong khu vực 

ASEAN. 

 Phần V: Sự tham gia của Việt Nam vào các hoạt động bảo vệ và thúc 

đẩy quyền con người trong khuôn khổ ASEAN 

 Phụ lục I: Một số văn kiên nhân quyền của khu vực ASEANGiới thiệu: 

Một số vấn đề pháp lý và thực tiễn trong việc bảo vệ các nhóm dễ bị tổn 

thương trong tố tụng hình sự trên thế giới và ở Việt Nam. 
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20. TUYỂN TẬP HIẾN PHÁP CỦA MỘT SỐ QUỐC GIA  

BẢN QUYỀN: Khoa Luật, ĐHQGHN  

Trung Tâm Nghiên Cứu Quyền Con Ngƣời & Quyền Công Dân Và Trung 

Tâm Luật So sánh 

Research Center for Human and Citizen’s Rights, School of Law of 

National University Hanoi and Competitive Law ©2011 

NHÀ XUẤT BẢN: Nhà Xuất Bản Hồng Đức 

NĂM XUẤT BẢN: 2012 

 

Hiến pháp là nền tảng pháp lý và chính rị 

căn bản cho việc tổ chức quyền lực nhà 

nước cũng như việc bảo vệ các quyền tự do 

cá nhân tại các quốc gia. Việc tìm hieru học 

hỏi Hiến pháp nước ngoài đã được quan 

tâm ở Việt Nam khá lâu. Hiện nay Việt 

Nam đang trong tiến trình nghiên cứu thảo 

luận nhằm sửa đổi Hiến pháp(1992), việc 

tìm hiểu các bản Hiến pháp tiến bộ trên thế 

giới càng trở nên cần thiết. Trước nhu cầu 

đó, Khoa Luật ĐHQG Hà Nội đã tổ chức 

tuyển chọn và biên dịch Hiến pháp của 12 

quốc gia nhằm cung cấp thêm một tài liệu 

tham khảo cho các đại biểu Quốc hội, các 

cơ quan nhà nước, các trường Luật, các nhà 

nghiên cứu, các giảng viên và sinh viên luật 

và tất cả những ai quan tâm đến vấn đề này. 

 

Nội dung chính của cuốn sách: 

 Phần A: Hiến pháp của một số nước Châu Á 

 Phần B: Hiến pháp của một số nước Châu Âu 

 Phần C: Hiến pháp của một số nước Châu Mỹ và Châu Phi. 
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21. SỬA ĐỔI BỔ SUNG HIẾN PHÁP 1992 – NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ 

LUẬN VÀ THỰC TIỄN 

BẢN QUYỀN: Khoa Luật, ĐHQGHN  

Trung Tâm Nghiên Cứu Quyền Con Ngƣời & Quyền Công Dân Và Trung 

Tâm Luật So sánh 

Research Center for Human and Citizen’s Rights, School of Law of 

National University Hanoi and Competitive Law ©2011 

NHÀ XUẤT BẢN: Nhà Xuất Bản Hồng Đức 

NĂM XUẤT BẢN: 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuốn sách tập hợp 76 bài nghiên cứu chọn lọc của nhiều nhà luật đầu ngành và 

nhà nghiên cứu của Việt Nam về những vấn đề cơ bản của Hiến pháp, trong đó 

bao gồm: Lý luận chung về Hiến pháp và sửa đổi Hiến pháp; Chủ quyền của nhân 

dân; Tổ chức và kiểm soát quyền lực nhà nước; Bộ máy nhà nước Quốc hội, Chủ 

tịch nước, Chính phủ, Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân và chính quyền 

địa phương, Quyền con người-quyền công dân, Chế độ kinh tế và sở hữu, Bảo 

hiến và một số khía cạnh khác. 

Do các bài viết đề cập đến phạm vi rộng các chủ đề rất đa dạng sách được chia 

làm 2 tập: 

Tập 1: Những vấn đề chung về Hiến pháp và bộ máy nhà nước 

Tập 2: Quyền công dân, quyền con người, chế độ kinh tế, bảo hiến và một số 

vấn đề khác. 
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