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Lưu ý: Sinh viên đăng ký tên đề tài KLTN, GVHD Khoa Pháp luật hình sự bằng việc gửi đăng ký 

vào địa chỉ email của đầu mối tiếp nhận:  

Cô Trần Thanh Vân Địa chỉ email: tranthanhvan8078@gmail.com Số ĐT: 0964707646  

Chủ đề thư: Đăng ký đề tài KLTN K43  

- Môn:... Nội dung ghi rõ:  

- Họ và tên:  

- Mã số SV:  

- Số điện thoại SV:  

- Địa chỉ email của SV:  

- Môn đăng ký viết KLTN:  

- Tên đề tài đăng ký viết:  

- GV hướng dẫn (nếu có): (Trường hợp chưa có GV hướng dẫn, bộ môn sẽ phân công GVHD)  

 

 

 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 

KHOA PL HÌNH SỰ 

___________ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
__________________________ 

 

Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2021 

 
DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP  

KHOÁ 43 (2018 - 2022) - HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 
 

CÁC MÔN THUỘC KHOA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ 

 
 

I. MÔN LUẬT HÌNH SỰ: (35 ĐỀ TÀI) 

1.  Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội theo quy định của Bộ luật hình sự 

năm 2015 

2.  Tình thế cấp thiết theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 

3.  Tội bức tử trong Bộ luật hình sự năm 2015 

4.  Tội vu khống trong Bộ luật hình sự năm 2015 

5.  Tội xâm phạm chỗ ở của người khác trong Bộ luật hình sự năm 2015 

6.  Tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc 

người có công nuôi dưỡng mình trong Bộ luật hình sự năm 2015 

7.  Tội tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại trong Bộ luật hình sự năm 

2015 

8.  Tội vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản trong Bộ luật hình sự năm 

2015 

9.  Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực 

phẩm trong Bộ luật hình sự năm 2015 

10.  Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh 

trong Bộ luật hình sự năm 2015 

mailto:tranthanhvan8078@gmail.com
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11.  Tội lừa dối khách hàng trong Bộ luật hình sự năm 2015 

12.  Tội lập quỹ trái phép trong Bộ luật hình sự năm 2015 

13.  Tội gian lận bảo hiểm y tế trong Bộ luật hình sự năm 2015 

14.  Tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản trong Bộ luật hình sự 

năm 2015 

15.  Tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan trong Bộ luật hình sự năm 

2015 

16.  Tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai trong Bộ luật hình sự năm 2015 

17.  Tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai trong Bộ luật hình sự năm 2015 

18.  Tội đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam trong Bộ luật hình sự năm 2015 

19.  Tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người trong Bộ luật 

hình sự năm 2015 

20.  Tội trồng cây thuốc phiện, cây côca, cây cần sa hoặc các loại cây khác có 

chứa chất ma túy trong Bộ luật hình sự năm 2015 

21.  
Tội chiếm đoạt chất ma túy trong Bộ luật hình sự năm 2015 

22.  Tội cưỡng bức người khác sử dụng trái phép chất ma túy trong Bộ luật hình 

sự năm 2015 

23.  Tội lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy trong Bộ luật hình sự 

năm 2015 

24.  Tội cản trở giao thông đường bộ  trong Bộ luật hình sự năm 2015 

25.  Tội đua xe trái phép trong Bộ luật hình sự năm 2015 

26.  Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường sắt trong 

Bộ luật hình sự năm 2015 

27.  Tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng trong Bộ luật 

hình sự năm 2015 

28.  Tội dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người dưới 18 tuổi phạm pháp trong Bộ 

luật hình sự năm 2015 

29.  Tội chứa mại dâm trong Bộ luật hình sự năm 2015 

30.  Tội mua dâm người dưới 18 tuổi trong Bộ luật hình sự năm 2015 

31.  Tội vi phạm quy định về xuất cảnh, nhập cảnh; tội ở lại Việt Nam trái phép 

trong Bộ luật hình sự năm 2015 

32.  Tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ trong Bộ luật hình sự năm 2015 

33.  Tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi 

trong Bộ luật hình sự năm 2015 

34.  Tội truy cứu trách nhiệm hình sự người không có tội trong Bộ luật hình sự 

năm 2015 

35.  Tội thiếu trách nhiệm để người bị bắt, người bị tạm giữ, tạm giam, người 
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đang chấp hành án phạt tù trốn trong Bộ luật hình sự năm 2015 

 

II. MÔN LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ (42 ĐỀ TÀI) 

1. Nguyên tắc bảo đảm quyền bào chữa của người bị buộc tội, bảo vệ quyền và 

lợi ích hợp pháp của bị hại,đương sự  

2. Nguyên tắc bảo đảm quyền bình đẳng trước pháp luật  

3. Bảo đảm quyền bào chữa của bị can, bị cáo là người dưới 18 tuổi. 

4. Nguyên tắc bảo đảm sự vô tư của những người có thẩm quyền tiến hành tố 

tụng, người tham gia tố tụng hình sự. 

5. Nguyên tăc bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể. 

6. Bảo đảm quyền con người trong việc áp dụng biện pháp ngăn chặn. 

7. Bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể trong quy định và thực hiện biện 

pháp ngăn chặn bắt người.  

8. Nguyên tắc bảo đảm quyền được bồi thường thiệt hại trong hoạt động tố tụng 

hình sự. 

9. Nguyên tắc thực hiện chế độ xét xử có Hội thẩm tham gia. 

10.   Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát trong giai đoạn khởi tố vụ án hình sự. 

11. Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát khi thực hành quyền công tố   trong 

giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm, kiến nghị khởi tố 

12. Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát khi kiểm sát tuân theo pháp luật trong 

điều tra vụ án hình sự. 

13. Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát khi thực hành quyền công tố   trong 

xét xử sơ thẩm vụ án hình sự. 

14. Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát khi kiểm sát tuân theo pháp luật trong 

xét xử sơ thẩm vụ án hình sự. 

15. Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát khi thực hành quyền công tố trong xét 

xử phúc thẩm vụ án hình sự. 

16. Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát khi kiểm sát tuân theo pháp luật trong 

xét xử phúc thẩm vụ án hình sự. 

17.   Quyền và nghĩa vụ của người bào chữa trong tố tụng hình sự Việt Nam   

18.  Địa vị pháp lý của người bảo vệ quyền lợi của bị hại, đương sự theo quy định 

của luật tố tụng hình sự Việt nam   

19.  Quyền và nghĩa vụ của bị can trong tố tụng hình sự Việt Nam. 

20. Quyền và nghĩa vụ của  bị cáo trong tố tụng hình sự Việt Nam.  

21.  Quyền và nghĩa vụ của bị hại trong tố tụng hình sự Việt Nam. 

22.  Đối tượng chứng minh theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự 

23. Đối tượng chứng minh trong vụ án người bị buộc tội là người dưới 18 tuổi   

24. Thu thập chứng cứ trong  tố tụng hình sự Việt Nam   
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25.   Biện pháp ngăn chặn bắt bị can, bị cáo để tạm giam trong tố tụng hình sự Việt 

Nam  

26.  Giữ người trong trường hợp khẩn cấp trong tố tụng hình sự Việt Nam.  

27.  Thẩm quyền khởi tố vụ án trong tố tụng hình sự Việt Nam.      

28.  Khởi tố vụ án theo yêu cầu của bị hại trong tố tụng hình sự Việt Nam    

29.  Tạm đình chỉ và đình chỉ điều tra vụ án hình sự. 

30.  Thẩm quyền xét xử sơ thẩm vụ án hình sự của Toà án theo quy định của pháp 

luật tố tụng hình sự Việt Nam 

31. Quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung của Viện kiểm sát trong giai đoạn truy tố 

32.  Quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án 

hình sự 

33. Quyết định đình chỉ vụ án của Toà án trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án 

hình sự 

34.  Một số quy định chung về thủ tục tố tụng tại phiên toà sơ thẩm hình sự  

35.  Thủ tục tố tụng tại phiên toà sơ thẩm hình sự ở Việt Nam 

36.  Kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm trong tố tụng hình sự  Việt Nam. .  

37. Quyền sửa bản án sơ thẩm của Tòa án cấp phúc thẩm trong tố tụng hình sự 

Việt Nam. 

38. Quyền hủy bản án sơ thẩm của Tòa án cấp phúc thẩm trong tố tụng hình sự 

Việt Nam. 

39. Kháng nghị giám đốc thẩm trong tố tụng hình sự Việt nam  

40. Thủ tục phiên tòa giám đốc thẩm và quyền hạn của Hội đồng giám đốc thẩm   

41. Kháng nghị tái thẩm trong tố tụng hình sự Việt nam  

42. Thủ tục phiên tòa tái thẩm và quyền hạn của Hội đồng tái thẩm  

  

Chú ý: 

         - Sinh viên có thể tự chọn một đề tài khác ngoài phạm vi các đề tài  trên đây để 

viết khoá luận tốt nghiệp với sự đồng ý của giáo viên hướng dẫn và không trùng lặp 

với các đề tài đã thực hiện của khóa trước.. 

         - Khoá luận tốt nghiệp dài tối đa  không quá 40 trang đánh máy. 

 

II. MÔN TỘI PHẠM HỌC: (10 ĐỀ TÀI) 

1. Tình hình tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác 

trên địa bàn tỉnh A hoặc thành phố B giai đoạn 2017-2021; 

2. Tình hình tội giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ 

đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi trên địa bàn tỉnh A hoặc thành phố B giai đoạn 2017-

2021; 

3. Tình hình tội lừa đảo trên địa bàn tỉnh A hoặc thành phố B giai đoạn 2017-2021; 
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4. Tình hình tội cướp giật trên địa bàn tỉnh A hoặc thành phố B giai đoạn 2017-2021; 

5. Tình hình buôn lậu trên địa bàn tỉnh A hoặc thành phố B giai đoạn 2017-2021; 

6. Tình hình tội sản xuất, buôn bán hàng giả trên địa bàn tỉnh A hoặc thành phố B giai 

đoạn 2017-2021;  

7. Tình hình tội chống người thi hành công vụ trên địa bàn tỉnh A hoặc thành phố B 

giai đoạn 2017-2021; 

8. Tình hình tội phạm trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông trên địa 

bàn tỉnh A hoặc thành phố B giai đoạn 2017-2021; 

9. Tình hình các tội phạm về mại dâm trên địa bàn tỉnh A hoặc thành phố B giai đoạn 

2017-2021; 

10. Tình hình các tội phạm về cờ bạc trên địa bàn tỉnh A hoặc thành phố B giai đoạn 

2017-2021; 

11. Tình hình các tội phạm về tham nhũng trên địa bàn tỉnh A hoặc thành phố B giai 

đoạn 2017-2021. 

(Lưu ý sinh viên chọn đề tài phải xác định rõ tỉnh hoặc thành phố. Ví dụ, tỉnh A 

là tỉnh Hưng Yên hoặc thành phố B là thành phố Hà Nội) 

 

IV. MÔN TÂM LÝ HỌC TƯ PHÁP (10 ĐỀ TÀI) 

1. Đặc điểm tâm lý của hoạt động điều tra vụ án hình sự 

2. Đặc điểm tâm lý của hoạt động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự 

3. Đặc điểm tâm lý của hoạt động thi hành án phạt tù 

4. Tác động tâm lý trong hoạt động điều tra vụ án hành sự 

5. Tác động tâm lý trong hoạt động xét xử sơ thẩm vụ án hành sự 

6. Tác động tâm lý trong hoạt động thi hành án phạt tù 

7. Đặc điểm tâm lý của bị can trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự 

8. Đặc điểm tâm lý của bị cáo trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự 

9. Đặc điểm tâm lý của phạm nhân trong giai đoạn thi hành án phạt tù 

10. Đặc điểm tâm lý của hoạt động hỏi cung bị can. 

 

V. MÔN KHOA HỌC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM (15 ĐỀ TÀI) 

1. Kỹ thuật hình sự 

2. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chiến thuật điều tra hình sự 

3. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về dấu vết vân tay trong hoạt động điều tra 

hình sự 

4. Vai trò của dấu vết sinh vật trong điều tra vụ án hình sự 

5. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về dấu vết súng đạn trong hoạt động điều tra 

hình sự 
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6. Khám nghiệm hiện trường 

7. Khám nghiệm hiện trường các vụ tai nạn giao thông 

8. Khám nghiệm hiện trường trong các vụ án giết người 

9. Một số vấn đề lý luận cơ bản và thực tiễn về hỏi cung bị can 

10.  Hỏi cung bị can trong trường hợp bị can khai báo gian dối 

11.  Hỏi cung bị can là người dưới 18 tuổi 

12. Vai trò của chuẩn bị hỏi cung trong hoạt động hỏi cung bị can 

13. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về thực nghiệm điều tra  

14. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về khám xét 

15. Trưng cầu giám định 

 
 

TRƯỞNG KHOA 

 

 

 

Cao Thị Oanh 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 

KHOA PL HÌNH SỰ 

___________ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
__________________________ 

 

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2020 

 
DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP  

KHOÁ 42 (2017 - 2021) - HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 
 

CÁC MÔN THUỘC KHOA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ 

 
 

II. MÔN LUẬT HÌNH SỰ: (39 ĐỀ TÀI) 

36.  Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội theo quy định của Bộ luật hình sự 

năm 2015 

37.  Tình thế cấp thiết theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 

38.  Hình phạt tù chung thân theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 

39.  Tội bức tử trong Bộ luật hình sự năm 2015 

40.  Tội vu khống trong Bộ luật hình sự năm 2015 

41.  Tội xâm phạm chỗ ở của người khác trong Bộ luật hình sự năm 2015 

42.  Tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc 

người có công nuôi dưỡng mình trong Bộ luật hình sự năm 2015 

43.  Tội tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại trong Bộ luật hình sự năm 

2015 

44.  Tội vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản trong Bộ luật hình sự năm 

2015 

45.  Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực 

phẩm trong Bộ luật hình sự năm 2015 

46.  Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh 

trong Bộ luật hình sự năm 2015 

47.  Tội lừa dối khách hàng trong Bộ luật hình sự năm 2015 

48.  Tội lập quỹ trái phép trong Bộ luật hình sự năm 2015 

49.  Tội gian lận bảo hiểm y tế trong Bộ luật hình sự năm 2015 

50.  Tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản trong Bộ luật hình sự 

năm 2015 

51.  Tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan trong Bộ luật hình sự năm 

2015 

52.  Tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai trong Bộ luật hình sự năm 2015 

53.  Tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai trong Bộ luật hình sự năm 2015 
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54.  Tội vi phạm quy định về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường 

trong Bộ luật hình sự năm 2015 

55.  Tội đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam trong Bộ luật hình sự năm 2015 

56.  Tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người trong Bộ luật 

hình sự năm 2015 

57.  Tội trồng cây thuốc phiện, cây côca, cây cần sa hoặc các loại cây khác có 

chứa chất ma túy trong Bộ luật hình sự năm 2015 

58.  Tội chiếm đoạt chất ma túy trong Bộ luật hình sự năm 2015 

59.  Tội cưỡng bức người khác sử dụng trái phép chất ma túy trong Bộ luật hình 

sự năm 2015 

60.  Tội lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy trong Bộ luật hình sự 

năm 2015 

61.  Tội cản trở giao thông đường bộ  trong Bộ luật hình sự năm 2015 

62.  Tội đua xe trái phép trong Bộ luật hình sự năm 2015 

63.  Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường sắt trong 

Bộ luật hình sự năm 2015 

64.  Tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng trong Bộ luật 

hình sự năm 2015 

65.  Tội dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người dưới 18 tuổi phạm pháp trong Bộ 

luật hình sự năm 2015 

66.  Tội môi giới mại dâm trong Bộ luật hình sự năm 2015 

67.  Tội chứa mại dâm trong Bộ luật hình sự năm 2015 

68.  Tội mua dâm người dưới 18 tuổi trong Bộ luật hình sự năm 2015 

69.  Tội vi phạm quy định về xuất cảnh, nhập cảnh; tội ở lại Việt Nam trái phép 

trong Bộ luật hình sự năm 2015 

70.  Tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ trong Bộ luật hình sự năm 2015 

71.  Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong Bộ luật hình sự năm 

2015 

72.  Tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi 

trong Bộ luật hình sự năm 2015 

73.  Tội truy cứu trách nhiệm hình sự người không có tội trong Bộ luật hình sự 

năm 2015 

74.  Tội thiếu trách nhiệm để người bị bắt, người bị tạm giữ, tạm giam, người 

đang chấp hành án phạt tù trốn trong Bộ luật hình sự năm 2015 

 

II. MÔN LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ: (50 ĐỀ TÀI) 

1. Nguyên tắc bảo đảm quyền bào chữa của người bị buộc tội, bảo vệ quyền và 

lợi ích hợp pháp của bị hại,đương sự  
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2. Nguyên tắc bảo đảm quyền bình đẳng trước pháp luật  

3. Bảo đảm quyền bào chữa của bị can, bị cáo là người dưới 18 tuổi. 

4. Nguyên tắc bảo đảm sự vô tư của những người có thẩm quyền tiến hành tố 

tụng, người tham gia tố tụng hình sự. 

5. Bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể. 

6. Bảo đảm quyền con người trong việc áp dụng biện pháp ngăn chặn. 

7. Bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể trong quy định và thực hiện biện 

pháp ngăn chặn bắt người.  

8. Nguyên tắc suy đoán vô tội 

9. Nguyên tắc tranh tụng trong xét xử được bảo đảm  

10. Nguyên tắc bảo đảm quyền được bồi thường thiệt hại trong hoạt động tố tụng 

hình sự. 

11. Nguyên tắc thực hiện chế độ xét xử có Hội thẩm tham gia. 

12. Nguyên tắc Thẩm phán và Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo  pháp luật. 

13.   Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát trong giai đoạn khởi tố vụ án hình sự. 

14. Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát khi thực hành quyền công tố   trong 

điều tra vụ án hình sự. 

15. Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát khi kiểm sát tuân theo pháp luật trong 

điều tra vụ án hình sự. 

16. Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát khi thực hành quyền công tố   trong 

xét xử sơ thẩm vụ án hình sự. 

17. Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát khi kiểm sát tuân theo pháp luật trong 

xét xử sơ thẩm vụ án hình sự. 

18. Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát khi thực hành quyền công tố trong xét 

xử phúc thẩm vụ án hình sự. 

19. Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát khi kiểm sát tuân theo pháp luật trong 

xét xử phúc thẩm vụ án hình sự. 

20.   Quyền và nghĩa vụ của người bào chữa trong tố tụng hình sự Việt Nam   

21.  Địa vị pháp lý của người bảo vệ quyền lợi của bị hại, đương sự theo quy định 

của luật tố tụng hình sự Việt nam   

22.  Quyền và nghĩa vụ của bị can trong tố tụng hình sự Việt Nam. 

23. Quyền và nghĩa vụ của  bị cáo trong tố tụng hình sự Việt Nam.  

24.  Quyền và nghĩa vụ của bị hại trong tố tụng hình sự Việt Nam. 

25.  Đối tượng chứng minh theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự 

26. Đối tượng chứng minh trong vụ án người bị buộc tội là người dưới 18 tuổi   

27. Thu thập chứng cứ trong  tố tụng hình sự Việt Nam   

28.   Biện pháp ngăn chặn bắt bị can, bị cáo để tạm giam trong tố tụng hình sự Việt 

Nam  

29.  Giữ người trong trường hợp khẩn cấp.  

30. Tạm giữ trong tố tụng hình sự  Việt Nam. 

31. Tạm giam trong tố tụng hình sự Việt Nam.    

32.  Thẩm quyền khởi tố vụ án trong tố tụng hình sự Việt Nam.      

33.  Khởi tố vụ án theo yêu cầu của bị hại trong tố tụng hình sự Việt Nam    

34.  Tạm đình chỉ và đình chỉ điều tra vụ án hình sự. 

35.  Thẩm quyền xét xử sơ thẩm vụ án hình sự của Toà án theo quy định của pháp 

luật tố tụng hình sự Việt Nam 
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36. Quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung của Viện kiểm sát trong giai đoạn truy tố 

37.  Quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án 

hình sự 

38. Quyết định đình chỉ vụ án của Toà án trong giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm 

vụ án hình sự 

39.  Một số quy định chung về thủ tục tố tụng tại phiên toà sơ thẩm hình sự  

40.  Giới hạn xét xử sơ thẩm trong  tố tụng hình sự Việt Nam . 

41.  Thủ tục tố tụng tại phiên toà sơ thẩm hình sự ở Việt Nam 

42.  Kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm trong tố tụng hình sự  Việt Nam. .  

43. Quyền sửa bản án sơ thẩm của Tòa án cấp phúc thẩm trong tố tụng hình sự 

Việt Nam. 

44. Quyền hủy bản án sơ thẩm của Tòa án cấp phúc thẩm trong tố tụng hình sự 

Việt Nam. 

45. Kháng nghị giám đốc thẩm trong tố tụng hình sự Việt nam  

46. Thủ tục phiên tòa giám đốc thẩm và quyền hạn của Hội đồng giám đốc thẩm   

47. Kháng nghị tái thẩm trong tố tụng hình sự Việt nam  

48. Thủ tục phiên tòa tái thẩm và quyền hạn của Hội đồng tái thẩm  

49.  Thủ tục rút gọn trong tố tụng hình sự Việt Nam 

50. Thủ tục tố tụng đối với người dưới 18 tuổi  

Chú ý: 

- Sinh viên có thể tự chọn một đề tài khác ngoài phạm vi các đề tài  trên đây để 

viết khoá luận tốt nghiệp với sự đồng ý của giáo viên hướng dẫn và không 

trùng lặp với các đề tài đã thực hiện của khóa trước.. 

- Khoá luận tốt nghiệp dài tối đa  không quá 40 trang đánh máy. 

 

III. MÔN TỘI PHẠM HỌC: (15 ĐỀ TÀI) 

1. Tình hình tội giết người trên địa bàn tỉnh hoặc thành phố (ví dụ: tỉnh Bắc Ninh; 

thành phố Hà Nội). 

2. Tình hình tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người 

khác trên địa bàn tỉnh hoặc thành phố (ví dụ: tỉnh Bắc Ninh; thành phố Hà 

Nội). 

3. Tình hình tội hiếp dâm trên địa bàn tỉnh hoặc thành phố (ví dụ: tỉnh Bắc Ninh; 

thành phố Hà Nội). 

4. Tình hình tội mua bán người trên địa bàn tỉnh hoặc thành phố (ví dụ: tỉnh Bắc 

Ninh; thành phố Hà Nội). 

5. Tình hình tội cướp tài sản trên địa bàn tỉnh hoặc thành phố (ví dụ: tỉnh Bắc 

Ninh; thành phố Hà Nội). 

6. Tình hình tội cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh hoặc thành phố (ví dụ: tỉnh Bắc 

Ninh; thành phố Hà Nội). 

7. Tình hình tội trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh hoặc thành phố (ví dụ: tỉnh Bắc 

Ninh; thành phố Hà Nội). 

8. Tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh hoặc thành phố (ví 

dụ: tỉnh Bắc Ninh; thành phố Hà Nội). 

9. Tình hình tội trốn thuế trên địa bàn tỉnh hoặc thành phố (ví dụ: tỉnh Bắc Ninh; 

thành phố Hà Nội). 
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10. Tình hình tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự trên địa bàn tỉnh hoặc 

thành phố (ví dụ: tỉnh Bắc Ninh; thành phố Hà Nội). 

11. Tình hình tội chống người thi hành công vụ trên địa bàn tỉnh hoặc thành phố 

(ví dụ: tỉnh Bắc Ninh; thành phố Hà Nội). 

12. Tình hình tội gây rối trật tự công cộng trên địa bàn tỉnh hoặc thành phố (ví dụ: 

tỉnh Bắc Ninh; thành phố Hà Nội). 

13.  Tình hình các tội phạm về ma túy trên địa bàn tỉnh hoặc thành phố (ví dụ: tỉnh 

Bắc Ninh; thành phố Hà Nội). 

14. Tình hình các tội phạm về cờ bạc trên địa bàn tỉnh hoặc thành phố (ví dụ: tỉnh 

Bắc Ninh; thành phố Hà Nội). 

15. Tình hình các tội phạm về mại dâm trên địa bàn tỉnh hoặc thành phố (ví dụ: 

tỉnh Bắc Ninh; thành phố Hà Nội). 

 

IV. MÔN TÂM LÝ HỌC TƯ PHÁP VÀ TÂM LÍ HỌC TƯ PHÁP: (10 ĐỀ TÀI) 

1. Đặc điểm tâm lý của hoạt động điều tra vụ án hình sự 

2. Đặc điểm tâm lý của hoạt động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự 

3. Đặc điểm tâm lý của hoạt động thi hành án phạt tù 

4. Tác động tâm lý trong hoạt động điều tra vụ án hành sự 

5. Tác động tâm lý trong hoạt động xét xử sơ thẩm vụ án hành sự 

6. Tác động tâm lý trong hoạt động thi hành án phạt tù 

7. Đặc điểm tâm lý của bị can trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự 

8. Đặc điểm tâm lý của bị cáo trong giai đoạn xét xử vụ án hình sự 

9. Đặc điểm tâm lý của phạm nhân trong giai đoạn thi hành án phạt tù 

10. Đặc điểm tâm lý của hoạt động hỏi cung bị can. 

 

V. MÔN: KHOA HỌC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM VÀ MÔN TƯ PHÁP ĐỐI  

 

 
 

TRƯỞNG KHOA 

 

 

 

Cao Thị Oanh 
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V. MÔN: KHOA HỌC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM VÀ MÔN TƯ PHÁP ĐỐI 

VỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN: (20 ĐỀ TÀI) 

 

 

 
 

TRƯỞNG KHOA 

 

 

 

Cao Thị Oanh 

  

1 Những vấn đề lý luận và thực tiễn về hỏi cung bị can 

2 Khám nghiệm hiện trường trong các vụ án hình sự 

3 Lý luận về phương pháp điều tra đối với tội cố ý gây thương tích 

4 Vai trò của giám định kỹ thuật hình sự đối với hoạt động điều tra hình sự 

5 Những vấn đề lý luận và thực tiễn về chuẩn bị hỏi cung bị can 

6 Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về dấu vết hình sự 

7 Lý luận về phương pháp điều tra tội phạm giết người 

8 Thực trạng điều tra các vụ án giết người 

9 Những vấn đề lý luận cơ bản về chiến thuật điều tra hình sự 

10 Một số vấn đề lý luận cơ bản và thực tiễn về thực nghiệm điều tra 

11 Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về kỹ thuật hình sự 

12 Hỏi cung bị can là người chưa thành niên 

13 Lý luận về phương pháp điều tra đối với tội trộm cắp tài sản 

14 Hỏi cung bị can trong trường hợp bị can không thành khẩn khai báo 

15 Một số vấn đề lý luận cơ bản và thực tiễn về khám xét 

16 Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về lấy lời khai người làm chứng 

17 Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về lấy lời khai người bị hại 

18 Lý luận về phương pháp điều tra tội cướp tài sản 

19 Thực trạng điều tra các vụ án cướp tài sản 

20 Lý luận về phương pháp điều tra tội cố ý gây thương tích 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 

KHOA PL HÌNH SỰ 

___________ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
__________________________ 

 

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2020 

 
DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP  

KHOÁ 42 (2017 - 2021) - HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 
 

CÁC MÔN THUỘC KHOA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ 

 
 

III. MÔN LUẬT HÌNH SỰ: (39 ĐỀ TÀI) 

75.  Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội theo quy định của Bộ luật hình sự 

năm 2015 

76.  Tình thế cấp thiết theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 

77.  Hình phạt tù chung thân theo quy định của Bộ luật hình sự năm 2015 

78.  Tội bức tử trong Bộ luật hình sự năm 2015 

79.  Tội vu khống trong Bộ luật hình sự năm 2015 

80.  Tội xâm phạm chỗ ở của người khác trong Bộ luật hình sự năm 2015 

81.  Tội ngược đãi hoặc hành hạ ông bà, cha mẹ, vợ chồng, con, cháu hoặc 

người có công nuôi dưỡng mình trong Bộ luật hình sự năm 2015 

82.  Tội tổ chức mang thai hộ vì mục đích thương mại trong Bộ luật hình sự năm 

2015 

83.  Tội vô ý gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản trong Bộ luật hình sự năm 

2015 

84.  Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là lương thực, thực phẩm, phụ gia thực 

phẩm trong Bộ luật hình sự năm 2015 

85.  Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh 

trong Bộ luật hình sự năm 2015 

86.  Tội lừa dối khách hàng trong Bộ luật hình sự năm 2015 

87.  Tội lập quỹ trái phép trong Bộ luật hình sự năm 2015 

88.  Tội gian lận bảo hiểm y tế trong Bộ luật hình sự năm 2015 

89.  Tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản trong Bộ luật hình sự 

năm 2015 

90.  Tội xâm phạm quyền tác giả, quyền liên quan trong Bộ luật hình sự năm 

2015 

91.  Tội vi phạm các quy định về sử dụng đất đai trong Bộ luật hình sự năm 2015 

92.  Tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai trong Bộ luật hình sự năm 2015 

93.  Tội vi phạm quy định về phòng ngừa, ứng phó, khắc phục sự cố môi trường 



 14 

trong Bộ luật hình sự năm 2015 

94.  Tội đưa chất thải vào lãnh thổ Việt Nam trong Bộ luật hình sự năm 2015 

95.  Tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người trong Bộ luật 

hình sự năm 2015 

96.  Tội trồng cây thuốc phiện, cây côca, cây cần sa hoặc các loại cây khác có 

chứa chất ma túy trong Bộ luật hình sự năm 2015 

97.  Tội chiếm đoạt chất ma túy trong Bộ luật hình sự năm 2015 

98.  Tội cưỡng bức người khác sử dụng trái phép chất ma túy trong Bộ luật hình 

sự năm 2015 

99.  Tội lôi kéo người khác sử dụng trái phép chất ma túy trong Bộ luật hình sự 

năm 2015 

100.  Tội cản trở giao thông đường bộ  trong Bộ luật hình sự năm 2015 

101.  Tội đua xe trái phép trong Bộ luật hình sự năm 2015 

102.  Tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường sắt trong 

Bộ luật hình sự năm 2015 

103.  Tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng trong Bộ luật 

hình sự năm 2015 

104.  Tội dụ dỗ, ép buộc hoặc chứa chấp người dưới 18 tuổi phạm pháp trong Bộ 

luật hình sự năm 2015 

105.  Tội môi giới mại dâm trong Bộ luật hình sự năm 2015 

106.  Tội chứa mại dâm trong Bộ luật hình sự năm 2015 

107.  Tội mua dâm người dưới 18 tuổi trong Bộ luật hình sự năm 2015 

108.  Tội vi phạm quy định về xuất cảnh, nhập cảnh; tội ở lại Việt Nam trái phép 

trong Bộ luật hình sự năm 2015 

109.  Tội lạm quyền trong khi thi hành công vụ trong Bộ luật hình sự năm 2015 

110.  Tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng trong Bộ luật hình sự năm 

2015 

111.  Tội lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi 

trong Bộ luật hình sự năm 2015 

112.  Tội truy cứu trách nhiệm hình sự người không có tội trong Bộ luật hình sự 

năm 2015 

113.  Tội thiếu trách nhiệm để người bị bắt, người bị tạm giữ, tạm giam, người 

đang chấp hành án phạt tù trốn trong Bộ luật hình sự năm 2015 

 

II. MÔN LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ: (50 ĐỀ TÀI) 

51. Nguyên tắc bảo đảm quyền bào chữa của người bị buộc tội, bảo vệ quyền và 

lợi ích hợp pháp của bị hại,đương sự  

52. Nguyên tắc bảo đảm quyền bình đẳng trước pháp luật  
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53. Bảo đảm quyền bào chữa của bị can, bị cáo là người dưới 18 tuổi. 

54. Nguyên tắc bảo đảm sự vô tư của những người có thẩm quyền tiến hành tố 

tụng, người tham gia tố tụng hình sự. 

55. Bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể. 

56. Bảo đảm quyền con người trong việc áp dụng biện pháp ngăn chặn. 

57. Bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể trong quy định và thực hiện biện 

pháp ngăn chặn bắt người.  

58. Nguyên tắc suy đoán vô tội 

59. Nguyên tắc tranh tụng trong xét xử được bảo đảm  

60. Nguyên tắc bảo đảm quyền được bồi thường thiệt hại trong hoạt động tố tụng 

hình sự. 

61. Nguyên tắc thực hiện chế độ xét xử có Hội thẩm tham gia. 

62. Nguyên tắc Thẩm phán và Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo  pháp luật. 

63.   Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát trong giai đoạn khởi tố vụ án hình sự. 

64. Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát khi thực hành quyền công tố   trong 

điều tra vụ án hình sự. 

65. Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát khi kiểm sát tuân theo pháp luật trong 

điều tra vụ án hình sự. 

66. Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát khi thực hành quyền công tố   trong 

xét xử sơ thẩm vụ án hình sự. 

67. Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát khi kiểm sát tuân theo pháp luật trong 

xét xử sơ thẩm vụ án hình sự. 

68. Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát khi thực hành quyền công tố trong xét 

xử phúc thẩm vụ án hình sự. 

69. Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát khi kiểm sát tuân theo pháp luật trong 

xét xử phúc thẩm vụ án hình sự. 

70.   Quyền và nghĩa vụ của người bào chữa trong tố tụng hình sự Việt Nam   

71.  Địa vị pháp lý của người bảo vệ quyền lợi của bị hại, đương sự theo quy định 

của luật tố tụng hình sự Việt nam   

72.  Quyền và nghĩa vụ của bị can trong tố tụng hình sự Việt Nam. 

73. Quyền và nghĩa vụ của  bị cáo trong tố tụng hình sự Việt Nam.  

74.  Quyền và nghĩa vụ của bị hại trong tố tụng hình sự Việt Nam. 

75.  Đối tượng chứng minh theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự 

76. Đối tượng chứng minh trong vụ án người bị buộc tội là người dưới 18 tuổi   

77. Thu thập chứng cứ trong  tố tụng hình sự Việt Nam   

78.   Biện pháp ngăn chặn bắt bị can, bị cáo để tạm giam trong tố tụng hình sự Việt 

Nam  

79.  Giữ người trong trường hợp khẩn cấp.  

80. Tạm giữ trong tố tụng hình sự  Việt Nam. 

81. Tạm giam trong tố tụng hình sự Việt Nam.    

82.  Thẩm quyền khởi tố vụ án trong tố tụng hình sự Việt Nam.      

83.  Khởi tố vụ án theo yêu cầu của bị hại trong tố tụng hình sự Việt Nam    

84.  Tạm đình chỉ và đình chỉ điều tra vụ án hình sự. 

85.  Thẩm quyền xét xử sơ thẩm vụ án hình sự của Toà án theo quy định của pháp 

luật tố tụng hình sự Việt Nam 

86. Quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung của Viện kiểm sát trong giai đoạn truy tố 
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87.  Quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án 

hình sự 

88. Quyết định đình chỉ vụ án của Toà án trong giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ thẩm 

vụ án hình sự 

89.  Một số quy định chung về thủ tục tố tụng tại phiên toà sơ thẩm hình sự  

90.  Giới hạn xét xử sơ thẩm trong  tố tụng hình sự Việt Nam . 

91.  Thủ tục tố tụng tại phiên toà sơ thẩm hình sự ở Việt Nam 

92.  Kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm trong tố tụng hình sự  Việt Nam. .  

93. Quyền sửa bản án sơ thẩm của Tòa án cấp phúc thẩm trong tố tụng hình sự 

Việt Nam. 

94. Quyền hủy bản án sơ thẩm của Tòa án cấp phúc thẩm trong tố tụng hình sự 

Việt Nam. 

95. Kháng nghị giám đốc thẩm trong tố tụng hình sự Việt nam  

96. Thủ tục phiên tòa giám đốc thẩm và quyền hạn của Hội đồng giám đốc thẩm   

97. Kháng nghị tái thẩm trong tố tụng hình sự Việt nam  

98. Thủ tục phiên tòa tái thẩm và quyền hạn của Hội đồng tái thẩm  

99.  Thủ tục rút gọn trong tố tụng hình sự Việt Nam 

100. Thủ tục tố tụng đối với người dưới 18 tuổi  

Chú ý: 

- Sinh viên có thể tự chọn một đề tài khác ngoài phạm vi các đề tài  trên đây để 

viết khoá luận tốt nghiệp với sự đồng ý của giáo viên hướng dẫn và không 

trùng lặp với các đề tài đã thực hiện của khóa trước.. 

- Khoá luận tốt nghiệp dài tối đa  không quá 40 trang đánh máy. 

 

III. MÔN TỘI PHẠM HỌC: (15 ĐỀ TÀI) 

16. Tình hình tội giết người trên địa bàn tỉnh hoặc thành phố (ví dụ: tỉnh Bắc Ninh; 

thành phố Hà Nội). 

17. Tình hình tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người 

khác trên địa bàn tỉnh hoặc thành phố (ví dụ: tỉnh Bắc Ninh; thành phố Hà 

Nội). 

18. Tình hình tội hiếp dâm trên địa bàn tỉnh hoặc thành phố (ví dụ: tỉnh Bắc Ninh; 

thành phố Hà Nội). 

19. Tình hình tội mua bán người trên địa bàn tỉnh hoặc thành phố (ví dụ: tỉnh Bắc 

Ninh; thành phố Hà Nội). 

20. Tình hình tội cướp tài sản trên địa bàn tỉnh hoặc thành phố (ví dụ: tỉnh Bắc 

Ninh; thành phố Hà Nội). 

21. Tình hình tội cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh hoặc thành phố (ví dụ: tỉnh Bắc 

Ninh; thành phố Hà Nội). 

22. Tình hình tội trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh hoặc thành phố (ví dụ: tỉnh Bắc 

Ninh; thành phố Hà Nội). 

23. Tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh hoặc thành phố (ví 

dụ: tỉnh Bắc Ninh; thành phố Hà Nội). 

24. Tình hình tội trốn thuế trên địa bàn tỉnh hoặc thành phố (ví dụ: tỉnh Bắc Ninh; 

thành phố Hà Nội). 

25. Tình hình tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự trên địa bàn tỉnh hoặc 

thành phố (ví dụ: tỉnh Bắc Ninh; thành phố Hà Nội). 
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26. Tình hình tội chống người thi hành công vụ trên địa bàn tỉnh hoặc thành phố 

(ví dụ: tỉnh Bắc Ninh; thành phố Hà Nội). 

27. Tình hình tội gây rối trật tự công cộng trên địa bàn tỉnh hoặc thành phố (ví dụ: 

tỉnh Bắc Ninh; thành phố Hà Nội). 

28.  Tình hình các tội phạm về ma túy trên địa bàn tỉnh hoặc thành phố (ví dụ: tỉnh 

Bắc Ninh; thành phố Hà Nội). 

29. Tình hình các tội phạm về cờ bạc trên địa bàn tỉnh hoặc thành phố (ví dụ: tỉnh 

Bắc Ninh; thành phố Hà Nội). 

30. Tình hình các tội phạm về mại dâm trên địa bàn tỉnh hoặc thành phố (ví dụ: 

tỉnh Bắc Ninh; thành phố Hà Nội). 

 

IV. MÔN TÂM LÝ HỌC TƯ PHÁP VÀ TÂM LÍ HỌC TỘI PHẠM: (16 

ĐỀ TÀI) 

1. Cấu trúc tâm lí của hoạt động tư pháp 

2. Đặc điểm tâm lí và hành vi của bị can 

3. Đặc điểm tâm lí và hành vi của bị cáo 

4. Đặc điểm tâm lí và hành vi của phạm nhân trong thời gian chấp hành án phạt tù 

tại trại giam 

5. Đặc điểm tâm lí của hoạt động hỏi cung 

6. Đặc điểm tâm lí của người làm chứng trong điều tra, xét xử vụ án hình sự 

7. Đặc điểm tâm lí của hoạt động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự 

8. Đặc điểm tâm lí của quá trình giải quyết vụ án dân sự 

9. Cấu trúc tâm lí của hoạt động điều tra 

10. Cấu trúc tâm lí của hoạt động xét xử 

11. Tội phạm mang tính bạo lực dưới góc độ tâm lí học 

12. Tội phạm về tình dục dưới góc độ tâm lí học 

13. Nhân cách người phạm tội 

14.  Cấu trúc tâm lí của hành vi phạm tội 

15. Phòng ngừa tội phạm dưới góc độ tâm lí học 

16. Tâm lí nhóm phạm tội. 

 

V. MÔN: KHOA HỌC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM VÀ MÔN TƯ PHÁP ĐỐI 

VỚI NGƯỜI CHƯA THÀNH NIÊN: (20 ĐỀ TÀI) 

1 Những vấn đề lý luận và thực tiễn về hỏi cung bị can 

2 Khám nghiệm hiện trường trong các vụ án hình sự 

3 Lý luận về phương pháp điều tra đối với tội cố ý gây thương tích 

4 Vai trò của giám định kỹ thuật hình sự đối với hoạt động điều tra hình sự 

5 Những vấn đề lý luận và thực tiễn về chuẩn bị hỏi cung bị can 

6 Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về dấu vết hình sự 

7 Lý luận về phương pháp điều tra tội phạm giết người 

8 Thực trạng điều tra các vụ án giết người 
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9 Những vấn đề lý luận cơ bản về chiến thuật điều tra hình sự 

10 Một số vấn đề lý luận cơ bản và thực tiễn về thực nghiệm điều tra 

11 Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về kỹ thuật hình sự 

12 Hỏi cung bị can là người chưa thành niên 

13 Lý luận về phương pháp điều tra đối với tội trộm cắp tài sản 

14 Hỏi cung bị can trong trường hợp bị can không thành khẩn khai báo 

15 Một số vấn đề lý luận cơ bản và thực tiễn về khám xét 

16 Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về lấy lời khai người làm chứng 

17 Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về lấy lời khai người bị hại 

18 Lý luận về phương pháp điều tra tội cướp tài sản 

19 Thực trạng điều tra các vụ án cướp tài sản 

20 Lý luận về phương pháp điều tra tội cố ý gây thương tích 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 

KHOA PL HÌNH SỰ 

___________ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
__________________________ 

 

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2019 

 
DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP  

KHOÁ 41 (2016 - 2020) - HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 
 

CÁC MÔN THUỘC KHOA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ 
 

IV. MÔN LUẬT HÌNH SỰ: (26 ĐỀ TÀI) 

1.  Chuẩn bị phạm tội theo Bộ luật hình sự năm 2015 

2.  Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội theo Bộ luật hình sự năm 2015 

3.  Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự theo Bộ luật hình sự năm 2015 

4.  Các hình phạt bổ sung theo Bộ luật hình sự năm 2015 

5.  Các biện pháp tư pháp theo Bộ luật hình sự năm 2015 

6.  Tội vô ý làm chết người trong Bộ luật hình sự năm 2015 

7.  Tội làm chết người trong khi thi hành công vụ trong Bộ luật hình sự năm 2015 

8.  Tội bức tử trong Bộ luật hình sự năm 2015 

9.  Tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng 

trong Bộ luật hình sự năm 2015 

10.  Tội hành hạ người khác trong Bộ luật hình sự năm 2015 

11.  Tội làm nhục người khác trong Bộ luật hình sự năm 2015 

12.  Tội cướp giật tài sản trong Bộ luật hình sự năm 2015 

13.  Tội công nhiên chiếm đoạt tài sản trong Bộ luật hình sự năm 2015 

14.  Tội sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh trong 

Bộ luật hình sự năm 2015 

15.  Tội sản xuất, buôn bán hàng cấm trong Bộ luật hình sự năm 2015 

16.  Tội vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, 

lãng phí trong Bộ luật hình sự năm 2015 

17.  Tội chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy trong Bộ luật hình sự năm 

2015 

18.  Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện 

hành vi chiếm đoạt tài sản trong Bộ luật hình sự năm 2015 

19.  Tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng trong Bộ luật hình 

sự năm 2015 

20.  Tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt 

vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự trong Bộ luật hình sự năm 

2015 

21.  Tội tổ chức đua xe trái phép trong Bộ luật hình sự năm 2015 
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22.  Tội đua xe trái phép trong Bộ luật hình sự năm 2015 

23.  Tội đưa hối lộ trong Bộ luật hình sự năm 2015 

24.  Tội môi giới hối lộ trong Bộ luật hình sự năm 2015 

25.  Tội che giấu tội phạm trong Bộ luật hình sự năm 2015 

26.  Tội không tố giác tội phạm trong Bộ luật hình sự năm 2015 

Ghi chú:  Sinh viên chọn, đăng ký đề tài tại Văn phòng khoa (cô Vân); tự liên 

hệ giáo viên hướng dẫn, trường hợp không tự liên hệ  giáo viên hướng dẫn, Tổ Bộ 

môn sẽ cử giáo viên hướng dẫn. 

 

II. MÔN LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ: (40 ĐỀ TÀI) 

1. Nguyên tắc bảo đảm quyền bào chữa của người bị buộc tội  

2. Nguyên tắc bảo đảm quyền bình đẳng trước pháp luật  

3. Bảo đảm quyền bào chữa của bị can, bị cáo là người dưới 18 tuổi. 

4. Bảo đảm sự vô tư của những người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, người 

tham gia tố tụng hình sự. 

5. Bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể trong tố tụng hình sự. 

6. Bảo đảm quyền con người trong việc áp dụng biện pháp ngăn chặn. 

7. Bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể trong quy định và thực hiện 

biện pháp ngăn chặn bắt người.  

8. Nguyên tắc suy đoán vô tội  

9. Nguyên tắc tranh tụng trong xét xử được bảo đảm trong tố tụng hình sự 

10. Nguyên tắc bảo đảm quyền được bồi thường thiệt hại trong hoạt động tố tụng 

hình sự Việt Nam. 

11. Nguyên tắc thực hiện chế độ xét xử có Hội thẩm tham gia. 

12. Nguyên tắc Thẩm phán và Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo  pháp 

luật trong tố tụng hình sự Việt Nam. 

13.   Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát trong giai đoạn khởi tố vụ án hình 

sự. 

14. Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát khi thực hành quyền công tố và kiểm 

sát tuân theo pháp luật trong điều tra vụ án hình sự. 

15.  Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát khi thực hành quyền công tố và 

kiểm sát tuân theo pháp luật trong xét xử sơ thẩm vụ án hình sự. 

16. Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát khi thực hành quyền công tố và kiểm 

sát tuân theo pháp luật trong xét xử phúc thẩm vụ án hình sự. 

17. Địa vị pháp lý của người bảo vệ quyền lợi của bị hại, đương sự theo quy định 

của luật tố tụng hình sự Việt nam   

18. Quyền và nghĩa vụ của  bị cáo trong tố tụng hình sự.   

19. Quyền và nghĩa vụ của bị hại trong tố tụng hình sự  
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20.  Đối tượng chứng minh theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự 

21. Đối tượng chứng minh trong vụ án mà người bị buộc tội là người dưới 18 

tuổi   

22. Thu thập chứng cứ trong  tố tụng hình sự Việt Nam   

23. Giữ người trong trường hợp khẩn cấp.  

24. Tạm giữ trong tố tụng hình sự  Việt Nam. 

25. Tạm đình chỉ và đình chỉ điều tra vụ án hình sự. 

26.  Thẩm quyền xét xử sơ thẩm vụ án hình sự của Toà án theo quy định của 

pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam 

27. Quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung của Viện kiểm sát trong giai đoạn truy 

tố 

28.  Quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung trong giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ 

thẩm vụ án hình sự 

29. Quyết đinh tạm đình chỉ vụ án của Tòa án trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ 

án hình sự 

30. Quyết định đình chỉ vụ án của Toà án trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án 

hình sự 

31.  Các quy định chung về thủ tục tố tụng tại phiên toà sơ thẩm hình sự  

32.  Thủ tục tố tụng tại phiên toà sơ thẩm hình sự ở Việt Nam 

33.  Kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm trong tố tụng hình sự  Việt Nam. .  

34. Thẩm quyền hủy bản án sơ thẩm của Tòa án cấp phúc thẩm trong tố tụng 

hình sự Việt Nam. 

35. Thủ tục phiên tòa giám đốc thẩm và thẩm quyền của Hội đồng giám đốc thẩm   

36. Kháng nghị tái thẩm trong tố tụng hình sự Việt nam  

37. Thủ tục phiên tòa tái thẩm và thẩm quyền của Hội đồng tái thẩm  

38. Thủ tục tố tụng đối với người dưới 18 tuổi trong tố tụng hình sự Việt Nam 

39.  Thủ tục rút gọn trong tố tụng hình sự Việt Nam 

40. Thủ tục tố tụng truy cứu trách nhiệm hình sự pháp nhân  

Chú ý: 

         - Sinh viên có thể tự chọn một đề tài khác ngoài phạm vi các đề tài  trên đây để 

viết khoá luận tốt nghiệp với sự đồng ý của giáo viên hướng dẫn và không trùng lặp 

với các đề tài đã thực hiện của khóa trước.. 

         - Khoá luận tốt nghiệp dài tối đa  không quá 40 trang đánh máy. 

 

III. MÔN TỘI PHẠM HỌC: (10 ĐỀ TÀI) 

1. Tình hình tội giết người trên địa bàn tỉnh A (ví dụ: tỉnh Thái Nguyên) giai đoạn 

2014-2018. 
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2. Tình hình tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác 

trên địa bàn tỉnh B (ví dụ: tỉnh Nam Định) giai đoạn 2014-2018. 

3. Tình hình tội trộm cắp tài tài sản trên địa bàn tỉnh C (ví dụ: tỉnh Hà Nam) giai 

đoạn 2014-2018. 

4. Tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài tài sản trên địa bàn tỉnh D (ví dụ: tỉnh Phú 

Thọ) giai đoạn 2014-2018. 

5. Tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài tài sản trên địa bàn tỉnh Đ (ví dụ: tỉnh Phú 

Thọ) giai đoạn 2014-2018. 

6. Tình hình tội cướp tài tài sản trên địa bàn tỉnh E (ví dụ: tỉnh Hưng Yên) giai 

đoạn 2014-2018. 

7. Tình hình tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ 

trên địa bàn tỉnh F (ví dụ: tỉnh Bắc Ninh) giai đoạn 2014-2018. 

8. Tình hình các tội phạm về ma túy trên địa bàn tỉnh G (ví dụ: tỉnh Hải Dương) 

giai đoạn 2014-2018. 

9. Tình hình các tội phạm về cờ bạc trên địa bàn tỉnh I (ví dụ: tỉnh Quảng Ninh) 

giai đoạn 2014-2018. 

10. Tình hình các tội phạm về mại dâm trên địa bàn thành phố H (ví dụ: thành phố 

Hà Nội) giai đoạn 2014-2018. 

 

IV. MÔN TÂM LÝ HỌC TƯ PHÁP VÀ TÂM LÍ HỌC TỘI PHẠM: (16 

ĐỀ TÀI) 

17. Cấu trúc tâm lí của hoạt động tư pháp 

18. Đặc điểm tâm lí và hành vi của bị can 

19. Đặc điểm tâm lí và hành vi của bị cáo 

20. Đặc điểm tâm lí và hành vi của phạm nhân trong thời gian chấp hành án phạt tù 

tại trại giam 

21. Đặc điểm tâm lí của hoạt động hỏi cung 

22. Đặc điểm tâm lí của người làm chứng trong điều tra, xét xử vụ án hình sự 

23. Đặc điểm tâm lí của hoạt động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự 

24. Đặc điểm tâm lí của quá trình giải quyết vụ án dân sự 

25. Cấu trúc tâm lí của hoạt động điều tra 

26. Cấu trúc tâm lí của hoạt động xét xử 

27. Tội phạm mang tính bạo lực dưới góc độ tâm lí học 

28. Tội phạm về tình dục dưới góc độ tâm lí học 

29. Nhân cách người phạm tội 

30.  Cấu trúc tâm lí của hành vi phạm tội 

31. Phòng ngừa tội phạm dưới góc độ tâm lí học 

32. Tâm lí nhóm phạm tội. 
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V. MÔN KHOA HỌC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM: (20 ĐỀ TÀI) 

1.  Những vấn đề lý luận và thực tiễn về hỏi cung bị can 

2.  Khám nghiệm hiện trường trong các vụ án hình sự 

3.  Lý luận về phương pháp điều tra đối với tội cố ý gây thương tích 

4.  Vai trò của giám định kỹ thuật hình sự đối với hoạt động điều tra hình sự 

5.  Những vấn đề lý luận và thực tiễn về chuẩn bị hỏi cung bị can 

6.  Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về dấu vết hình sự 

7.  Lý luận về phương pháp điều tra tội phạm giết người 

8.  Thực trạng điều tra các vụ án giết người 

9.  Những vấn đề lý luận cơ bản về chiến thuật điều tra hình sự 

10.  Một số vấn đề lý luận cơ bản và thực tiễn về thực nghiệm điều tra 

11.  Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về kỹ thuật hình sự 

12.  Hỏi cung bị can là người chưa thành niên 

13.  Lý luận về phương pháp điều tra đối với tội trộm cắp tài sản 

14.  Hỏi cung bị can trong trường hợp bị can không thành khẩn khai báo 

15.  Một số vấn đề lý luận cơ bản và thực tiễn về khám xét 

16.  Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về lấy lời khai người làm chứng 

17.  Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về lấy lời khai người bị hại 

18.  Lý luận về phương pháp điều tra tội cướp tài sản 

19.  Thực trạng điều tra các vụ án cướp tài sản 

20.  Lý luận về phương pháp điều tra tội cố ý gây thương tích 

 

 
 

TRƯỞNG KHOA 

 

 

 

Cao Thị Oanh 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 

KHOA PL HÌNH SỰ 

___________ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
__________________________ 

 

Hà Nội, ngày 07 tháng 12 năm 2018 

 
DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP  

KHOÁ 40 (2015 - 2019) - HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 
 

CÁC MÔN THUỘC KHOA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ 
 

V. MÔN LUẬT HÌNH SỰ: (50 ĐỀ TÀI) 

1. Phân loại tội phạm theo Bộ luật hình sự Việt Nam  

2. Lỗi cố ý phạm tội theo Bộ luật hình sự Việt Nam  

3. Lỗi vô ý phạm tội theo Bộ luật hình sự Việt Nam  

4. Chuẩn bị phạm tội theo Bộ luật hình sự Việt Nam  

5. Phạm tội chưa đạt theo Bộ luật hình sự Việt Nam  

6. Tự ý nửa chừng chấm dứt việc phạm tội theo Bộ luật hình sự Việt Nam  

7. Các loại người đồng phạm theo Bộ luật hình sự Việt Nam  

8. Vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng theo Bộ luật hình sự Việt Nam  

9. Miễn trách nhiệm hình sự theo Bộ luật hình sự Việt Nam 

10. Miễn hình phạt theo Bộ luật hình sự Việt Nam  

11. Quyết định hình phạt theo Bộ luật hình sự Việt Nam  

12. Hình phạt tiền theo Bộ luật hình sự Việt Nam  

13. Hình phạt cải tạo không giam giữ theo Bộ luật hình sự Việt Nam  

14. Hình phạt tù có thời hạn theo Bộ luật hình sự Việt Nam  

15. Các hình phạt bổ sung theo Bộ luật hình sự Việt Nam  

16. Quyết định hình phạt trong trường hợp phạm nhiều tội theo Bộ luật hình sự 

Việt Nam  

17. Quyết định hình phạt trong trường hợp đồng phạm theo Bộ luật hình sự 

Việt Nam 

18. Các biện pháp tư pháp theo Bộ luật hình sự Việt Nam 

19. Căn cứ quyết định hình phạt theo Bộ luật hình sự Việt Nam 

20. Nguyên tắc xử lý đối với người dưới 18 tuổi phạm tội theo Bộ luật hình sự 

Việt Nam  

21. Tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh trong Bộ luật 

hình sự Việt Nam 

33. Tội làm chết người trong khi thi hành công vụ trong Bộ luật hình sự Việt Nam  

22. Tội bức tử trong Bộ luật hình sự Việt Nam  
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23. Tội không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính 

mạng trong Bộ luật hình sự Việt Nam  

24. Tội hiếp dâm trẻ người dưới 16 tuổi trong Bộ luật hình sự Việt Nam  

25. Tội mua bán người dưới 16 tuổi trong Bộ luật hình sự Việt Nam  

26. Tội làm nhục người khác trong BLHS Việt Nam 

27. Tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản trong Bộ luật hình sự Việt Nam  

28. Tội cưỡng đoạt tài sản trong Bộ luật hình sự Việt Nam  

34. Tội hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản trong Bộ luật hình sự Việt Nam  

29. Tội thiếu trách nhiệm gây thiệt hại đến tài sản của Nhà nước, cơ quan, tổ 

chức, doanh nghiệp trong Bộ luật hình sự Việt Nam  

30. Tội buôn lậu trong Bộ luật hình sự Việt Nam  

31. Tội sản xuất, buôn bán hàng cấm trong Bộ luật hình sự Việt Nam  

32. Tội sản xuất, buôn bán hàng giả trong Bộ luật hình sự Việt Nam  

33. Tội lừa dối khách hàng trong Bộ luật hình sự Việt Nam  

34. Tội trốn thuế trong Bộ luật hình sự Việt Nam  

35. Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự trong Bộ luật hình sự Việt Nam   

35. Tội gian lận trong kinh doanh bảo hiểm trong Bộ luật hình sự Việt Nam 

36. Tội tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trong Bộ luật hình sự Việt Nam  

36. Tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ trong Bộ luật hình sự 

Việt Nam  

37. Tội đua xe trái phép trong Bộ luật hình sự Việt Nam  

38. Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực 

hiện hành vi chiếm đoạt tài sản trong Bộ luật hình sự Việt Nam  

39. Tội vi phạm quy định về xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng trong Bộ 

luật hình sự Việt Nam  

40. Tội phá hủy công trình, cơ sở, phương tiện quan trọng về an ninh quốc 

gia trong Bộ luật hình sự Việt Nam  

41. Tội gây rối trật tự công cộng trong Bộ luật hình sự Việt Nam 

42. Tội tổ chức đánh bạc hoặc gá bạc trong Bộ luật hình sự Việt Nam 

43. Tội chứa chấp hoặc tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có trong 

Bộ luật hình sự Việt Nam   

44. Tội chống người thi hành công vụ trong Bộ luật hình sự Việt Nam  

45. Tội môi giới hối lộ trong Bộ luật hình sự Việt Nam  

46. Tội che giấu tội phạm trong Bộ luật hình sự Việt Nam  

Ghi chú:  Sinh viên chọn, đăng ký đề tài tại Văn phòng khoa (cô Vân); tự liên 

hệ giáo viên hướng dẫn, trường hợp không tự liên hệ  giáo viên hướng dẫn, Tổ Bộ 

môn sẽ cử giáo viên hướng dẫn. 
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II. MÔN LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ: (47 ĐỀ TÀI) 

41. Nguyên tắc bảo đảm quyền bào chữa của người bị buộc tội  

42. Nguyên tắc bảo đảm quyền bình đẳng trước pháp luật  

43. Bảo đảm quyền bào chữa của bị can, bị cáo là người dưới 18 tuổi. 

44. Bảo đảm sự vô tư của những người có thẩm quyền tiến hành tố tụng, 

người tham gia tố tụng hình sự. 

45. Bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể trong tố tụng hình sự. 

46. Bảo đảm quyền con người trong việc áp dụng biện pháp ngăn chặn. 

47. Bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể trong quy định và thực 

hiện biện pháp ngăn chặn bắt người.  

48. Nguyên tắc suy đoán vô tội 

49. Nguyên tắc tranh tụng trong xét xử được bảo đảm trong tố tụng hình sự 

50. Nguyên tắc bảo đảm quyền được bồi thường thiệt hại trong hoạt động tố 

tụng hình sự Việt Nam. 

51. Nguyên tắc thực hiện chế độ xét xử có Hội thẩm tham gia. 

52. Nguyên tắc Thẩm phán và Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo  

pháp luật trong tố tụng hình sự Việt Nam. 

53.   Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát trong giai đoạn khởi tố vụ án 

hình sự. 

54. Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát khi thực hành quyền công tố và 

kiểm sát tuân theo pháp luật trong điều tra vụ án hình sự. 

55.  Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát khi thực hành quyền công tố và 

kiểm sát tuân theo pháp luật trong xét xử sơ thẩm vụ án hình sự. 

56. Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát khi thực hành quyền công tố và 

kiểm sát tuân theo pháp luật trong xét xử phúc thẩm vụ án hình sự. 

57.   Quyền và nghĩa vụ của người bào chữa trong tố tụng hình sự Việt Nam   

58.  Địa vị pháp lý của người bảo vệ quyền lợi của bị hại, đương sự theo quy 

định của luật tố tụng hình sự Việt nam   

59.  Quyền và nghĩa vụ của bị can trong tố tụng hình sự. 

60. Quyền và nghĩa vụ của  bị cáo trong tố tụng hình sự.   

61.  Quyền và nghĩa vụ của bị hại trong tố tụng hình sự  

62.  Đối tượng chứng minh theo quy định của Bộ luật tố tụng hình sự 

37. Đối tượng chứng minh trong vụ án mà người bị buộc tội là người dưới 18 tuổi   

63. Thu thập chứng cứ trong  tố tụng hình sự Việt Nam   
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64.   Biện pháp ngăn chặn bắt bị can, bị cáo để tạm giam trong tố tụng hình 

sự Việt Nam  

65.  Giữ người trong trường hợp khẩn cấp.  

66. Tạm giữ trong tố tụng hình sự  Việt Nam. 

67. Tạm giam trong tố tụng hình sự Việt Nam.    

68.  Thẩm quyền khởi tố vụ án trong tố tụng hình sự Việt Nam.      

69.  Khởi tố vụ án theo yêu cầu của bị hại trong tố tụng hình sự Việt Nam    

70.  Tạm đình chỉ và đình chỉ điều tra vụ án hình sự. 

71.  Thẩm quyền xét xử sơ thẩm vụ án hình sự của Toà án theo quy định của 

pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam 

72. Quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung của Viện kiểm sát trong giai đoạn 

truy tố 

73.  Quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ 

án hình sự 

74. Quyết định đình chỉ vụ án của Toà án trong giai đoạn chuẩn bị xét xử sơ 

thẩm vụ án hình sự 

75.  Một số quy định chung về thủ tục tố tụng tại phiên toà sơ thẩm hình sự  

76.  Giới hạn xét xử sơ thẩm trong  tố tụng hình sự Việt Nam . 

77.  Thủ tục tố tụng tại phiên toà sơ thẩm hình sự ở Việt Nam 

78.  Kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm trong tố tụng hình sự  Việt Nam. .  

79. Quyền sửa bản án sơ thẩm của Tòa án cấp phúc thẩm trong tố tụng hình 

sự Việt Nam. 

80. Quyền hủy bản án sơ thẩm của Tòa án cấp phúc thẩm trong tố tụng hình 

sự Việt Nam. 

81. Kháng nghị giám đốc thẩm trong tố tụng hình sự Việt nam  

38. Thủ tục phiên tòa giám đốc thẩm và quyền hạn của Hội đồng giám đốc thẩm   

82. Kháng nghị tái thẩm trong tố tụng hình sự Việt nam  

83. Thủ tục phiên tòa tái thẩm và quyền hạn của Hội đồng tái thẩm  

84.  Thủ tục rút gọn trong tố tụng hình sự Việt Nam 

85. Thủ tục tố tụng đối với người dưới 18 tuổi  

Chú ý: 

         - Sinh viên có thể tự chọn một đề tài khác ngoài phạm vi các đề tài  trên 

đây để viết khoá luận tốt nghiệp với sự đồng ý của giáo viên hướng dẫn và không 

trùng lặp với các đề tài đã thực hiện của khóa trước.. 

         - Khoá luận tốt nghiệp dài tối đa  không quá 40 trang đánh máy. 
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III. MÔN TỘI PHẠM HỌC: (15 ĐỀ TÀI) 

1. Tình hình tội giết người trên địa bàn tỉnh... (hoặc thành phố trực thuộc 

trung ương) giai đoạn 2013-2017. 

2. Tình hình tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 

người khác trên địa bàn tỉnh... (hoặc thành phố trực thuộc trung ương) giai đoạn 

2013-2017. 

3. Tình hình tội cướp tài sản trên địa bàn tỉnh...(hoặc thành phố... trực 

thuộc trung ương) giai đoạn 2013-2017. 

4. Tình hình tội cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh...(hoặc thành phố... trực 

thuộc trung ương) giai đoạn 2013-2017. 

5. Tình hình tội trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh...(hoặc thành phố... trực 

thuộc trung ương) giai đoạn 2013-2017. 

6. Tình hình tội lừa đảo tài sản trên địa bàn tỉnh...(hoặc thành phố... trực 

thuộc trung ương) giai đoạn 2013-2017. 

7. Tình hình tội hiếp dâm trên địa bàn tỉnh...(hoặc thành phố... trực thuộc 

trung ương) giai đoạn 2013-2017. 

8. Tình hình tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi trên địa bàn tỉnh...(hoặc thành 

phố... trực thuộc trung ương) giai đoạn 2013-2017. 

9. Tình hình tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông 

đường bộ trên địa bàn tỉnh...(hoặc thành phố ....trực thuộc trung ương) giai đoạn 

2013-2017. 

10. Tình hình tội cướp giật tài sản trên địa bàn tỉnh...(hoặc thành phố ...trực 

thuộc trung ương) giai đoạn 2013-2017. 

11. Tình hình các tội phạm về may túy trên địa bàn tỉnh...(hoặc thành phố... 

trực thuộc trung ương) giai đoạn 2013-2017. 

12. Tình hình các tội phạm về cờ bạc trên địa bàn tỉnh...(hoặc thành phố... 

trực thuộc trung ương) giai đoạn 2013-2017. 

13. Tình hình tội phạm do người chưa thành niên thực hiện trên địa bàn 

tỉnh...(hoặc thành phố... trực thuộc trung ương) giai đoạn 2013-2017. 

14. Tình hình tội hiếp dâm trên địa bàn tỉnh...(hoặc thành phố... trực thuộc 

trung ương) giai đoạn 2013-2017. 

15. Tình hình tội chống người thi hành công vụ trên địa bàn tỉnh...(hoặc 

thành phố... trực thuộc trung ương) giai đoạn 2013-2017. 
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IV. MÔN TÂM LÝ HỌC TƯ PHÁP: (16 ĐỀ TÀI) 

39. Cấu trúc tâm lí của hoạt động tư pháp 

40. Đặc điểm tâm lí và hành vi của bị can 

41. Đặc điểm tâm lí và hành vi của bị cáo 

42. Đặc điểm tâm lí và hành vi của phạm nhân trong thời gian chấp hành án 

phạt tù tại trại giam 

43. Đặc điểm tâm lí của hoạt động hỏi cung 

44. Đặc điểm tâm lí của người làm chứng trong điều tra, xét xử vụ án hình sự 

45. Đặc điểm tâm lí của hoạt động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự 

46. Đặc điểm tâm lí của quá trình giải quyết vụ án dân sự 

47. Cấu trúc tâm lí của hoạt động điều tra 

48. Cấu trúc tâm lí của hoạt động xét xử 

49. Tội phạm mang tính bạo lực dưới góc độ tâm lí học 

50. Tội phạm về tình dục dưới góc độ tâm lí học 

51. Nhân cách người phạm tội 

52.  Cấu trúc tâm lí của hành vi phạm tội 

53. Phòng ngừa tội phạm dưới góc độ tâm lí học 

54. Tâm lí nhóm phạm tội. 

 

V. MÔN KHOA HỌC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM: (15 ĐỀ TÀI) 

1. Một số vấn đề lý luận cơ bản và thực tiễn về hỏi cung bị can 

2. Hỏi cung bị can trong trường hợp bị can khai báo gian dối 

3. Hỏi cung bị can là người dưới 18 tuổi 

4. Một số vấn đề lý luận cơ bản về khám xét 

5. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về thực nghiệm điều tra 

6. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về khám xét 

7. Trưng cầu giám định 

8. Vai trò của dấu vết sinh vật trong điều tra vụ án hình sự 

9. Khám nghiệm hiện trường trong các vụ án giết người 

10. Vai trò của chuẩn bị hỏi cung trong hoạt động hỏi cung bị can 

11. Kỹ thuật hình sự 

12. Một số vấn đề lý luận về chiến thuật điều tra hình sự 

13. Khám nghiệm hiện trường 

14. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về dấu vết súng đạn trong hoạt động 

điều tra hình sự 

15. Khám nghiệm hiện trường các vụ tai nạn giao thông 

 
 

PHÓ TRƯỞNG KHOA 

PHỤ TRÁCH KHOA 

 

 

Cao Thị Oanh 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 

KHOA PL HÌNH SỰ 

___________ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
__________________________ 

 

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2017 

 
DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP  

KHOÁ 39 (2014 - 2018) - HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 
 

CÁC MÔN THUỘC KHOA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ 
 

I. MÔN LUẬT HÌNH SỰ: (15 ĐỀ TÀI) 

1. Một số nội dung mới về TNHS của người dưới 18 tuổi theo quy định của BLHS 

năm 2015 so sánh với quy định của BLHS 1999 

2. Một số nội dung mới về quyết định hình phạt đối  người dưới 18 tuổi theo quy định 

của BLHS năm 2015 so sánh với quy định của BLHS 1999 

3. Trách nhiệm hình sự của pháp nhân thương mại theo BLHS năm 2015 

4. Những trường hợp loại trừ TNHS theo quy định của BLHS 2015 

5. Những nội dung mới trong nhóm tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe con người 

trong BLHS 2015 so sánh với BLHS năm 1999 

6. Những nội dung mới trong nhóm tội xâm phạm nhân phẩm danh dự của con người 

trong BLHS 2015 so sánh với BLHS năm 1999 

7. Những nội dung mới trong nhóm tội xâm phạm sở hữu có tính chiếm đoạt trong 

BLHS 2015 so sánh với BLHS năm 1999 

8. Những nội dung mới trong nhóm tội sản xuất kinh doanh thương mại trong BLHS 

2015 so sánh với BLHS năm 1999 

9.Những nội dung mới trong nhóm tội thuộc lĩnh vựcthuế , tài chính trong BLHS 

2015 so sánh với BLHS năm 1999 

10. Những nội dung mới trong nhóm tội thuộc lĩnh vực chứng khoán, bảo hiểm trong 

BLHS 2015 so sánh với BLHS năm 1999 

11. Những nội dung mới trong nhóm tội phạm về môi trường trong BLHS 2015 so 

sánh với BLHS năm 1999 

12. Những nội dung mới trong nhóm tội tham nhũng trong BLHS 2015 so sánh với 

BLHS năm 1999 

13. Những nội dung mới trong nhóm tội các tội phạm khác về chức vụ trong BLHS 

2015 so sánh với BLHS năm 1999 

14. Những nội dung mới trong nhóm tội xâm phạm hoạt động tư pháp trong BLHS 

2015 so sánh với BLHS năm 1999 

15. Có thể chọn các chuyên đề khác mà sinh viên và giáo viến hướng dẫn thống 

nhất nghiên cứu. 
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II. MÔN LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ: (51 ĐỀ TÀI) 

     1. Bảo đảm quyền bào chữa của người bị tạm giữ trong tố tụng hình sự Việt Nam. 

    2. Bảo đảm quyền bào chữa của người bị can trong tố tụng hình sự Việt Nam. 

    3. Bảo đảm quyền bào chữa của bị cáo trong tố tụng hình sự Việt Nam. 

    4. Bảo đảm quyền bình đẳng của mọi công dân trước pháp luật trong Tố tụng hình 

sự Việt Nam. 

    5. Bảo đảm quyền bào chữa của bị can, bị cáo là người chưa thành niên trong tố 

tụng hình sự Việt Nam. 

   6. Bảo đảm sự vô tư của người tiến hành hoặc người tham gia tố tụng hình sự. 

   7. Bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân trong tố tụng hình 

sự. 

   8. Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân trong việc áp dụng biện pháp 

ngăn chặn. 

   9. Bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân trong quy định của 

pháp luật tố tụng hình sự về biện pháp ngăn chặn bắt người.  

  10. Nguyên tắc bảo đảm quyền được bồi thường thiệt hại và phục hồi danh dự, 

quyền lợi của người bị oan trong tố tụng hình sự Việt Nam. 

   11. Nguyên tắc thực hiện chế độ xét xử có Hội thẩm tham gia. 

   12. Nguyên tắc Thẩm phán và Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo  pháp luật 

trong tố tụng hình sự Việt Nam. 

   13. Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát khi thực hành quyền công tố và kiểm 

sát tuân theo pháp luật trong giai đoạn khởi tố vụ án hình sự. 

     14. Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát khi thực hành quyền công tố và kiểm 

sát tuân theo pháp luật trong điều tra vụ án hình sự. 

     15. Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát khi thực hành quyền công tố và kiểm 

sát tuân theo pháp luật trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ án hình sự. 

     16. Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát khi thực hành quyền công tố và kiểm 

sát tuân theo pháp luật trong  giai đoạn xét xử phúc thẩm vụ án hình sự. 

    17. Quyền và nghĩa vụ của người bào chữa trong tố tụng hình sự Việt Nam   

    18. Địa vị pháp lý của người bảo vệ quyền lợi của đương sự theo quy định của luật 

tố tụng hình sự Việt nam   

   19. Địa vị pháp lý của bị can trong tố tụng hình sự. 

   20. Địa vị pháp lý của  bị cáo trong tố tụng hình sự.   

   21. Địa vị pháp lý của người bị hại trong tố tụng hình sự  

   22. Đối tượng chứng minh theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam  
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   23. Đối tượng chứng minh trong vụ án mà bị can, bị cáo là người chưa thành niên   

  24. Thu thập chứng cứ trong  tố tụng hình sự Việt Nam   

  25. Việc áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn của Viện kiểm sát trong tố 

tụng hình sự 

  26. Biện pháp ngăn chặn bắt bị can, bị cáo để tạm giam trong tố tụng hình sự Việt 

Nam  

   27. Bắt người trong trường hợp khẩn cấp.  

   28. Tạm giữ trong tố tụng hình sự  Việt Nam. 

   29. Tạm giam trong tố tụng hình sự Việt Nam.    

   30.Thẩm quyền khởi tố vụ án trong tố tụng hình sự Việt Nam.  

   31. Quyết định không khởi tố vụ án hình sự     

   32. Khởi tố vụ án theo yêu cầu của người bị hại trong tố tụng hình sự Việt Nam    

   33. Tạm đình chỉ và đình chỉ điều tra vụ án hình sự. 

   34. Thẩm quyền xét xử sơ thẩm vụ án hình sự của Toà án theo quy định của pháp 

luật tố tụng hình sự Việt Nam 

   35.Quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung của Viện kiểm sát trong giai đoạn truy tố 

   36. Quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung của Thẩm phán trong giai đoạn chuẩn bị 

xét xử sơ thẩm vụ án hình sự 

   37. Quyết định tạm đình chỉ vụ án của Thẩm phán trong giai đoạn chuẩn bị xét xử 

sơ thẩm vụ án hình sự 

  38. Một số quy định chung về thủ tục tố tụng tại phiên toà sơ thẩm hình sự  

  39.Giới hạn xét xử sơ thẩm trong  tố tụng hình sự Việt Nam . 

  40.Thủ tục tố tụng tại phiên toà sơ thẩm hình sự ở Việt Nam 

   41. Kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm trong tố tụng hình sự  Việt Nam. .  

    42.Quyền sửa bản án sơ thẩm của Tòa án cấp phúc thẩm trong tố tụng hình sự Việt 

Nam. 

   43.Quyền hủy bản án sơ thẩm của Tòa án cấp phúc thẩm trong tố tụng hình sự Việt 

Nam. 

    44. Thủ tục thi hành hình phạt tù trong pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam 

    45.Thủ tục thi hành hình phạt tử hình trong pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam  

   46.  Kháng nghị giám đốc thẩm trong tố tụng hình sự Việt nam  

   47. Thủ tục phiên tòa giám đốc thẩm và quyền hạn của Hội đồng giám đốc thẩm   

   48. Kháng nghị tái thẩm trong tố tụng hình sự Việt nam  
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   49. Thủ tục phiên tòa tái thẩm và quyền hạn của Hội đồng tái thẩm  

   50. Thủ tục rút gọn trong tố tụng hình sự Việt Nam 

   51.Thủ tục tố tụng đối với người chưa thành niên phạm tội  

Chú ý: 

         - Sinh viên có thể tự chọn một đề tài khác ngoài phạm vi các đề tài  trên đây để 

viết khoá luận tốt nghiệp với sự đồng ý của giáo viên hướng dẫn và không trùng lặp 

với các đề tài đã thực hiện của khóa trước.. 

         - Khoá luận tốt nghiệp dài tối đa  không quá 40 trang đánh máy. 

III. MÔN TỘI PHẠM HỌC: (18 ĐỀ TÀI) 

1. Lý luận về tội  phạm rõ và tội phạm ẩn. 

2. Lý luận về tình hình tội phạm. 

3. Tình hình tội giết người trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

4. Tình hình tội cố ý gây thương tích trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

5. Tình hình tội hiếp dâm trẻ em trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

6. Tình hình tội giao cấu với trẻ em trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

7. Tình hình tội trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

8. Tình hình tội dâm ô với trẻ em trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

9. Tình hình tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản trên địa bàn thành phố Hà 

Nội. 

10. Tình hình tội hiếp dâm trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

11. Tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

12. Tình hình tội cướp tài sản trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

13. Tình hình tội cưỡng đoạt tài sản trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

14. Tình hình tội trốn thuế trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

15. Tình hình tội tham ô tài sản trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

16. Tình hình tội nhận hối lộ trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

17. Tình hình tội vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ 

trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

18. Tình hình tội phá hủy công trình phương tiện quan trọng về an ninh quốc gia 

trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

Chú ý: 

Sinhviêncóthểchọnđềtàikhácngoàidanhmụcnóitrênsaukhitraođổivớigiáoviênhư

ớngdẫn 

IV. MÔN TÂM LÝ HỌC TƯ PHÁP: (16 ĐỀ TÀI) 

1. Đặc điểm tâm lí của hoạt động điều tra vụ án hình sự. 

2. Phẩm chất nhân cách của điều tra viên. 

3. Đặc điểm tâm lí của hoạt động hỏi cung bị can. 

4. Đặc điểm tâm lí của hoạt động lấy lời khai người làm chứng. 
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5. Đặc điểm tâm lí của hoạt động đối chất. 

6. Đặc điểm tâm lí của bị can 

7. Đặc điểm tâm lí của bị cáo 

8. Đặc điểm tâm lí của hoạt động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự 

9. Đặc điểm tâm lí của hoạt động thi hành án phạt tù 

10. Đặc điểm tâm lí của phạm nhân trong quá trình chấp hành án phạt tù 

11. Phẩm chất nhân cách của thẩm phán. 

12. Những khía cạnh tâm lí trong hoạt động giáo dục của thẩm phán. 

13. Phẩm chất nhân cách của chấp hành viên. 

14. Đặc điểm tâm lí của hoạt động hòa giải vụ án dân sự. 

15. Phẩm chất nhân cách của luật sư. 

16. Khía cạnh tâm lí trong hoạt động tranh tụng của luật sư. 

Chú ý: Sinh viên có thể đề xuất vấn đề khác 

V. MÔN KHOA HỌC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM: (21 ĐỀ TÀI) 

1. Những vấn đề lý luận cơ bản về hỏi cung bị can 

2. Những vấn đề cơ bản về chiến thuật điều tra hình sự 

3. Vai trò của giám định tư pháp đối với hoạt động điều tra các vụ án hình sự 

4. Phương pháp điều tra các tội phạm do người chưa thành niên thực hiện 

5. Một số vấn đề lý luận cơ bản về thực nghiệm điều tra 

6. Hỏi cung bị can trong trường hợp bị can không thành khẩn khai báo 

7. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về thực nghiệm điều tra 

8. Thu thập chứng cứ trong giai đoạn điều tra vụ án hình sự 

9. Khám nghiệm hiện trường 

10. Sử dụng đặc điểm nhân thân bị can trong hoạt động điều tra các vụ án hình sự 

11. Thực trạng điều tra các vụ án giết người 

12. Lý luận về phương pháp điều tra tội phạm giết người 

13. Thực trạng điều tra các vụ án trộm cắp tài sản 

14. Lý luận về phương pháp điều tra tội trộm cắp tài sản 

15. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về kỹ thuật hình sự 

16. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về dấu vết hình sự 

17. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về lấy lời khai người làm chứng 
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18. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về bắt người 

19. Những vấn đề lý luận và thực tiễn của nguyên tắc hỏi cung bị can 

20. Chuẩn bị hỏi cung bị can 

21. Hỏi cung bị can là người chưa thành niên 

 
 

PHÓ TRƯỞNG KHOA 

 

 

Mai Thanh Hiếu 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 

KHOA PL HÌNH SỰ 

___________ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
__________________________ 

 

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2016 

 
DANH MỤC ĐỀ TÀI KHOÁ LUẬN TỐT NGHIỆP  

KHOÁ 38 (2013 - 2017) - HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY 
 

CÁC MÔN THUỘC KHOA PHÁP LUẬT HÌNH SỰ 
 

I. MÔN LUẬT HÌNH SỰ: (25 ĐỀ TÀI) 

1. Bảo vệ người chưa thành niên theo quy định của pháp luật hình sự Việt 

Nam. 

2. Tội hiếp dâm trẻ em theo quy định của Bộ luật hình sự năm 1999 - Những 

vấn đề lí luận và thực tiễn. 

3. Chế định án treo trong Luật hình sự Việt Nam. 

4. Căn cứ quyết định hình phạt - Những vấn đề lí luận và thực tiễn. 

5. Tội mua bán, đánh tráo hoặc chiếm đoạt trẻ em trong luật hình sự Việt Nam. 

6. Các tội xâm phạm tình dục theo pháp luật hình sự Việt Nam. 

7. Nguồn của luật hình sự. 

8. Tội giết con mới đẻ theo pháp luật hình sự Việt Nam. 

9. Quyết định hình phạt - Những vấn đề lý luận và thực tiễn. 

10. Tội đánh bạc theo pháp luật hình sự Việt Nam. 

11.  Phân loại tội phạm trong luật hình sự Việt Nam. 

  12. Trách nhiệm hình sự của người phạm tội trong tình trạng say do dùng 

rượu hoặc chất kích thích mạnh khác trong luật hình sự Việt Nam. 

  13. Thời hiệu truy cứu trách nhiệm hình sự trong luật hình sự Việt Nam. 

   14. Tội bắt cóc nhằm chiếm đoạt tài sản trong BLHS Việt Nam năm 1999 – 

Những vấn đề lý luận và thực tiễn. 

   15. Tội tham ô tài sản trong BLHS Việt Nam năm 1999 – Những vấn đề lý 

luận và thực tiễn. 

16. Tội phạm công nghệ cao theo quy định của BLHS 1999; 

17. Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, mạng internet hoặc thiết bị 

số thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản theo quy định của BLHS 1999 

18. Hình phạt đối với người chưa thành niên phạm tội theo quy định của BLHS 

1999;  

19. Các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự thuộc về nhân thân người phạm 

tội theo quy định của BLHS 1999; 
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20. Trách nhiệm hình sự của người phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn 

hại cho sức khỏe của người khác theo quy định của BLHS 1999; 

21. Các tội xâm phạm hoạt động tư pháp trong hoạt động truy cứu TNHS theo 

quy định của BLHS 1999; 

22. Các biện pháp tư pháp theo quy định của BLHS 1999;  

23. Các biện pháp tư pháp đối với người chưa thành niên phạm tội theo quy 

định của BLHS 1999; 

24. Các tình tiết định khung hình phạt đối với các tội xâm phạm tính mạng, sức 

khỏe theo quy định của BLHS 1999; 

25. Các tình tiết định khung hình phạt đối với các tội xâm phạm danh dự, nhân 

phẩm con người theo quy định của BLHS 1999.  

 

II. MÔN LUẬT TỐ TỤNG HÌNH SỰ: (53 ĐỀ TÀI) 

86. Nguyên tắc bảo đảm quyền bào chữa của người bị tạm giữ, bị can, bị cáo 

trong Tố tụng hình sự Việt Nam. 

87. Bảo đảm quyền bình đẳng của mọi công dân trước pháp  luật trong Tố 

tụng hình sự Việt Nam. 

88. Bảo đảm quyền bào chữa của bị can, bị cáo là người chưa thành niên 

trong tố tụng hình sự Việt Nam. 

89. Bảo đảm sự vô tư của những người tiến hành hoặc người tham gia tố 

tụng hình sự. 

90. Bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân trong tố 

tụng hình sự. 

91. Bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của công dân trong việc áp dụng 

biện pháp ngăn chặn. 

92. Bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân trong việc 

tiến hành một số hoạt động điều tra. 

93. Bảo đảm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân trong quy 

định và thực hiện biện pháp ngăn chặn bắt người.  

94. Nguyên tắc bảo đảm quyền được bồi thường thiệt hại và phục hồi danh 

dự, quyền lợi của người bị oan trong tố tụng hình sự Việt Nam. 

95. Nguyên tắc thực hiện chế độ xét xử có Hội thẩm tham gia. 

96. Nguyên tắc Thẩm phán và Hội thẩm xét xử độc lập và chỉ tuân theo  

pháp luật trong tố tụng hình sự Việt Nam. 

97.   Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát trong giai đoạn khởi tố vụ án 

hình sự. 
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98.  Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát khi thực hành quyền công tố và 

kiểm sát tuân theo pháp luật trong điều tra vụ án hình sự. 

99.  Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát khi thực hành quyền công tố và 

kiểm sát tuân theo pháp luật trong xét xử sơ thẩm vụ án hình sự. 

100. Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện kiểm sát khi thực hành quyền công tố và 

kiểm sát tuân theo pháp luật trong xét xử phúc thẩm vụ án hình sự. 

101.   Quyền và nghĩa vụ của người bào chữa trong tố tụng hình sự Việt Nam   

102.  Địa vị pháp lý của người bảo vệ quyền lợi của đương sự theo quy định 

của luật tố tụng hình sự Việt nam   

103.  Địa vị pháp lý của bị can trong tố tụng hình sự. 

104. Địa vị pháp lý của  bị cáo trong tố tụng hình sự.   

105.  Địa vị pháp lý của người bị hại trong tố tụng hình sự  

106.  Đối tượng chứng minh theo quy định của pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam  

107. Đối tượng chứng minh trong vụ án mà bị can, bị cáo là người chưa thành niên   

108. Thu thập chứng cứ trong  tố tụng hình sự Việt Nam   

109. Việc áp dụng, thay đổi, hủy bỏ biện pháp ngăn chặn của Viện kiểm sát 

trong tố tụng hình sự 

110.   Biện pháp ngăn chặn bắt bị can, bị cáo để tạm giam trong tố tụng hình 

sự Việt Nam  

111.  Bắt người trong trường hợp khẩn cấp.  

112. Tạm giữ trong tố tụng hình sự  Việt Nam. 

113. Tạm giam trong tố tụng hình sự Việt Nam.    

114.  Thẩm quyền khởi tố vụ án trong tố tụng hình sự Việt Nam.      

115.  Khởi tố vụ án theo yêu cầu của người bị hại trong tố tụng hình sự Việt Nam    

116.  Tạm đình chỉ và đình chỉ điều tra vụ án hình sự. 

117.  Thẩm quyền xét xử sơ thẩm vụ án hình sự của Toà án theo quy định của 

pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam  

118.  Quyết định trả hồ sơ điều tra bổ sung trong giai đoạn xét xử sơ thẩm vụ 

án hình sự 

119. Quyết định tạm đình chỉ vụ án của Toà án trong giai đoạn chuẩn bị xét 

xử sơ thẩm vụ án hình sự 

120.  Một số quy định chung về thủ tục tố tụng tại phiên toà sơ thẩm hình sự  

121.  Giới hạn xét xử sơ thẩm trong  tố tụng hình sự Việt Nam . 

122.  Thủ tục tố tụng tại phiên toà sơ thẩm hình sự ở Việt Nam 

123.  Kháng cáo phúc thẩm trong tố tụng hình sự  Việt Nam.  
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124.  Kháng nghị phúc thẩm trong tố tụng hình sự Việt Nam.  

125. Thẩm quyền của Toà án cấp phúc thẩm khi xét xử lại bản án sơ thẩm bị 

kháng cáo, kháng nghị. 

126.  Quyền sửa bản án sơ thẩm của Tòa án cấp phúc thẩm trong tố tụng hình 

sự Việt Nam. 

127. Quyền hủy bản án sơ thẩm của Tòa án cấp phúc thẩm trong tố tụng hình 

sự Việt Nam. 

128.  Thủ tục thi hành hình phạt tù trong pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam 

129.  Thủ tục thi hành hình phạt tử hình trong pháp luật tố tụng hình sự Việt Nam  

130.  Kháng nghị giám đốc thẩm trong tố tụng hình sự Việt nam  

131. Thủ tục phiên tòa giám đốc thẩm và quyền hạn của Hội đồng giám đốc thẩm   

132. Kháng nghị tái thẩm trong tố tụng hình sự Việt nam  

133. Thủ tục phiên tòa tái thẩm và quyền hạn của Hội đồng tái thẩm  

134.  Thủ tục rút gọn trong tố tụng hình sự Việt Nam 

135.  Giảm  thời hạn chấp hành hình phạt trong tố tụng hình sự Việt Nam 

136.  Thủ tục tố tụng trong việc xét xử đối với người chưa thành niên phạm tội  

137.  Địa vị pháp lý của bị can là người chưa thành niên. 

138.  Địa vị pháp lý của bị cáo là người chưa thành niên. 

      -------------------------------------------------------- 

Chú ý: 

- Sinh viên có thể tự chọn một đề tài khác ngoài phạm vi các đề tài  trên đây để 

viết khoá luận tốt nghiệp với sự đồng ý của giáo viên hướng dẫn và không trùng lặp 

với các đề tài đã thực hiện của khóa trước.. 

- Khoá luận tốt nghiệp dài tối đa  không quá 40 trang đánh máy. 

 

III. MÔN TỘI PHẠM HỌC: (30 ĐỀ TÀI) 

1. Tình hình tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh (thành phố…) 

trong thời gian từ 2010-2015; 

2. Tình hình tội cướp giật tài sản trên địa bàn thành phố Hà Nội trong thời 

gian từ 2010-2015; 

3. Tình hình tội cướp tài sản trên địa bàn tỉnh (thành phố…) trong thời gian 

từ 2010-2015; 

4. Tình hình tội cưỡng đoạt tài sản trên địa bàn tỉnh (thành phố…) trong 

thời gian từ 2010-2015; 

5. Tình hình tội trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh (thành phố…) trong thời 

gian từ 2010-2015; 
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6. Tình hình tội giết người trên địa bàn tỉnh (thành phố…) trong thời gian 

từ 2010-2015; 

7. Tình hình tội hiếp dâm trên địa bàn tỉnh trong (thành phố…) thời gian từ 

2010-2015; 

8. Tình hình tội giao cấu với trẻ em trên địa bàn tỉnh (thành phố…) trong 

thời gian từ 2010-2015; 

9. Tình hình tội cố ý gây thương tích trên địa bàn tỉnh (thành phố…) trong 

thời gian từ 2010-2015; 

10. Tình hình các tội phạm về ma tuý trên địa bàn tỉnh (thành phố…) trong 

trong thời gian từ 2010-2015; 

11.  Tình hình các tội phạm tình dục trên địa bàn tỉnh (thành phố…) trong 

thời gian từ 2010-2015; 

12. Tình hình tội vi phạm qui định về an toàn giao thông đường bộ trên địa 

bàn tỉnh (thành phố…) trong trong thời gian từ 2010-2015; 

13. Tình hình tội chống người thi hành công vụ trên địa bàn tỉnh (thành 

phố…) trong trong thời gian từ 2010-2015; 

14.  Tình hình tội cố ý gây thương tích trên địa bàn tỉnh (thành phố…) trong 

thời gian từ 2010-2015; 

15.  Tình hình tội phá huỷ công trình phương tiện quan trọng về an ninh 

quốc gia trên địa bàn tỉnh (thành phố…) trong thời gian từ 2010-2015; 

16.  Tình hình tội mua bán người trên địa bàn tỉnh (thành phố…) trong thời 

gian từ 2010-2015; 

17.  Tình hình tội hiếp dâm trẻ em trên địa bàn tỉnh (thành phố…) trong thời 

gian từ 2010-2015; 

18.  Tình hình tội cưỡng dâm trên địa bàn tỉnh (thành phố…) trong thời gian 

từ 2010-2015; 

19.  Tình hình tội nhận hối lộ trên địa bàn tỉnh (thành phố…) trong thời gian 

từ 2010-2015;  

20.   Tình hình tội tham ô tài sản trên địa bàn tỉnh (thành phố…) trong thời 

gian từ 2010-2015 

21. Tình hình tội mua bán trái phép chất ma tuý trên địa bàn tỉnh (thành 

phố…) trong thời gian từ 2010-2015;  

22.  Tình hình tội chứa mại dâm trên địa bàn tỉnh (thành phố…) trong thời 

gian từ 2010-2015;  

23. Tình hình tội đánh bạc, tổ chức đánh bạc trên địa bàn tỉnh (thành phố…) 

trong thời gian từ 2010-2015;  
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24. Tình hình tội đua xe trái phép trên địa bàn tỉnh (thành phố…) trong thời 

gian từ 2010-2015;  

25. Tình hình các tội phạm về hối lộ trên địa bàn tỉnh (thành phố…) trong 

thời gian từ 2010-2015. 

26. Tình hình tội trộm cắp TS trên địa bàn tỉnh (thành phố…) trong thời gian 

từ 2010-2015. 

27.  Tình hình tội lạm dụng tín nhiệm CĐTS trên địa bàn tỉnh (thành phố…) 

trong thời gian từ 2010-2015. 

28.  Tình hình tội loạn luân trên địa bàn tỉnh (thành phố…) trong thời gian 

từ 2010-2015. 

29.  Tình hình tội tàng trữ vũ khí trái phép trên địa bàn tỉnh (thành phố…) 

trong thời gian từ 2010-2015. 

30. Tình hình tội tàng trữ trái phép chất ma tuý trên địa bàn tỉnh (thành 

phố…) trong thời gian từ 2010-2015. 

LƯU Ý: 

1. Sinh viên có thể lựa chọn đề tài khác ngoài các đề tài nói trên nhưng 

phải được sự đồng ý của giáo viên hướng dẫn; 

2.  Ngoài phạm vi tỉnh (thành phố), sinh viên cũng có thể chọn phạm vi 

nghiên cứu là cả nước; 

3. Phạm vi tỉnh (thành phố) do sinh viên tự xác định trên cơ sở địa phương 

đã cung cấp số liệu. 

4. Phạm vi thời gian nghiên cứu có thể thay đổi nhưng tối thiểu là 5 năm gần 

nhất 

 

IV. MÔN TÂM LÝ HỌC TƯ PHÁP: (17 ĐỀ TÀI) 

1. Những khía cạnh tâm lí trong hoạt động điều tra vụ án hình sự. 

2. Phẩm chất nhân cách của điều tra viên. 

3. Những khía cạnh tâm lí trong hoạt động hỏi cung bị can. 

4. Những khía cạnh tâm lí trong hoạt động lấy lời khai người làm chứng. 

5. Những khía cạnh tâm lí trong hoạt động đối chất. 

6. Những khía cạnh tâm lí trong hoạt động điều tra vụ việc dân sự. 

7. Những khía cạnh tâm lí trong hoạt động hòa giải vụ án dân sự. 

8. Những khía cạnh tâm lí trong hoạt động điều tra vụ án lao động. 

9. Những khía cạnh tâm lí trong hoạt động điều tra vụ án hành chính. 

10. Phẩm chất nhân cách của kiểm sát viên. 

11. Những khía cạnh tâm lí trong hoạt động tranh tụng của kiểm sát viên. 
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12. Phẩm chất nhân cách của thẩm phán. 

13. Những khía cạnh tâm lí trong hoạt động giáo dục của thẩm phán. 

14. Phẩm chất nhân cách của chấp hành viên. 

15. Những khía cạnh tâm lí trong hoạt động hòa giải vụ án lao động. 

16. Phẩm chất nhân cách của luật sư. 

17. Những khía cạnh tâm lí trong hoạt động tranh tụng của luật sư. 

 

V. MÔN KHOA HỌC ĐIỀU TRA TỘI PHẠM: (20 ĐỀ TÀI) 
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T

S. 

1 Những vấn đề lý luận và thực tiễn về hỏi cung bị can 

2 Khám nghiệm hiện trường trong các vụ án hình sự 

3 Lý luận về phương pháp điều tra đối với tội cố ý gây thương tích 

4 Vai trò của giám định kỹ thuật hình sự đối với hoạt động điều tra hình sự 

5 Những vấn đề lý luận và thực tiễn về chuẩn bị hỏi cung bị can 

6 Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về dấu vết hình sự 

7 Lý luận về phương pháp điều tra tội phạm giết người 

8 Thực trạng điều tra các vụ án giết người 

9 Những vấn đề lý luận cơ bản về chiến thuật điều tra hình sự 

10 Một số vấn đề lý luận cơ bản và thực tiễn về thực nghiệm điều tra 

11 Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về kỹ thuật hình sự 

12 Hỏi cung bị can là người chưa thành niên 

13 Lý luận về phương pháp điều tra đối với tội trộm cắp tài sản 

14 Hỏi cung bị can trong trường hợp bị can không thành khẩn khai báo 

15 Một số vấn đề lý luận cơ bản và thực tiễn về khám xét 

16 Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về lấy lời khai người làm chứng 

17 Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về lấy lời khai người bị hại 

18 Lý luận về phương pháp điều tra tội cướp tài sản 

19 Thực trạng điều tra các vụ án cướp tài sản 

20 Lý luận về phương pháp điều tra tội cố ý gây thương tích 
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