
 

   KHOA PHÁP LUẬT QUỐC TẾ 

 

Lưu ý: Sinh viên đăng ký đề tài, người hướng dẫn theo địa chỉ email: 

thuhuong12874@gmail.com hoặc Sdt: 0904412874 

 

DANH MỤC ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP K43 

 

MÔN PL CỘNG ĐỒNG ASEAN & MÔN PL LIÊN MINH CHÂU ÂU 

 

STT DANH MỤC 

1  Cơ chế hợp tác đối phó với các thách thức an ninh phi truyền thống của ASEAN và những 

kiến nghị chính sách đối với Việt Nam. 

2  Sự ảnh hưởng của các học thuyết an ninh tới quá trình hợp tác chính trị - an ninh của 

ASEAN và triển vọng hợp tác trong tương lai. 

3  Vai trò của Diễn đàn khu vực ASEAN (ARF) trong cấu trúc an ninh tại khu vực châu Á - 

TBD. 

4  Hợp tác quốc phòng của ASEAN – những vấn đề lý luận và thực tiễn 

5  Tiêu chuẩn, quy định kỹ thuật và thủ tục đánh giá sự phù hợp theo quy định của Pháp luật 

Cộng đồng ASEAN và thực tiễn thực hiện của Việt Nam. 

6  Tự do hóa thương mại hàng hóa trong ASEAN và những bài học kinh nghiệm đối với chính 

phủ và các doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế. 

7  Thực tiễn hội nhập Khu vực thương mại tự do ASEAN của Việt Nam và những bài học 

kinh nghiệm trong hội nhập kinh tế quốc tế. 

8  Chiến lược hợp tác phát triển kinh tế của ASEAN trong việc chủ động gia nhập mạng lưới 

toàn cầu. 

9  Quy tắc xuất xứ hàng hóa ASEAN và thực tiễn thực hiện của Việt Nam 

10  Các biện pháp vệ sinh dịch tễ theo quy định của Pháp luật Cộng đồng ASEAN và thực tiễn 

thực hiện của Việt Nam. 

11  Thu hẹp khoảng cách phát triển trong ASEAN  – Mục tiêu, thực tiễn thực hiện và các kiến 

nghị chính sách đối với Việt Nam. 

12  Xóa bỏ rào cản trong thương mại dịch vụ của ASEAN – Mục tiêu, thực tiễn thực hiện và 
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các kiến nghị chính sách đối với Việt Nam. 

13  Công nhận lẫn nhau trong thương mại dịch vụ của ASEAN và những kiến nghị đối với 

chính phủ và doanh nghiệp Việt Nam (sinh viên có thể chọn công nhận lẫn nhau trong từng 

lĩnh vực cụ thể để nghiên cứu: giáo dục, y tế, xây dựng, pháp lý…) 

14  Tự do hóa đầu tư trong ASEAN và những kiến nghị đối với Việt Nam. 

15  Tự do di chuyển lao động lành nghề trong ASEAN và thách thức đối với thị trường lao 

động Việt Nam sau năm 2015 

16  Bảo hộ đầu tư trong ASEAN và những kiến nghị đối với Việt Nam. 

17  Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ trong ASEAN và cơ hội cho Việt Nam. 

18  Cơ hội của ASEAN trước xu hướng gia tăng các hiệp định thương mại tự do song phương 

và kinh nghiệm đối với Việt Nam. 

19  Tạo dựng bản sắc văn hóa trong Cộng đồng ASEAN – Mục tiêu, thực tiễn thực hiện và các 

giải pháp. 

20  Hợp tác về bảo trợ và phúc lợi xã hội trong ASEAN – Mục tiêu, thực tiễn thực hiện và các 

kiến nghị chính sách đối với Việt Nam. 

21  Cơ chế giải quyết tranh chấp về đầu tư giữa nhà đầu tư với quốc gia thành viên theo quy 

định của Hiệp định đầu tư toàn diện ASEAN (ACIA) và những kiến nghị đối với Việt Nam. 

22  Tiến trình liên kết Đông Á và vị trí của ASEAN trong tiến trình đó. 

23  Tự do di chuyển lao động trong  ASEAN và EU dưới góc độ Luật so sánh và bài học kinh 

nghiệm cho ASEAN 

24  Tiến trình hội nhập của ASEAN trong mối liên hệ và so sánh với tiến trình  hội nhập của 

EU. 

25  Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU(EVFTA), cơ hội và thách thức. 

26  Mô hình liên kết của Liên minh châu Âu và ASEAN dưới góc độ so sánh và những bài học 

kinh nghiệm đối với quá trình xây dựng Cộng đồng ASEAN.  

27  Viện dẫn, áp dụng pháp luật Liên minh châu Âu tại các quốc gia thành viên – Những vấn 

đề pháp lý và thực tiễn. 

28  Những vấn đề pháp lý cơ bản của pháp luật hình sự Liên minh châu Âu. 

29  Tư pháp hình sự của Liên minh châu Âu – Những vấn đề pháp lý và thực tiễn 

30  Luật tố tụng hình sự Liên minh châu Âu – Những vấn đề pháp lý cơ bản 



31  Kỷ luật ngân sách của Liên minh châu Âu và những bài học kinh nghiệm đối với Việt Nam 

trong ứng phó với khủng hoảng kinh tế. 

32  Thị trường nội khối EU và bài học kinh nghiệm cho ASEAN trong việc xây dựng thị 

trường nội khối ASEAN. 

33  Hệ thống an sinh xã hội của Liên minh châu Âu và những bài học kinh nghiệm đối với Việt 

Nam. 

34  Khủng hoảng nhập cư châu Âu và bài học kinh nghiệm đối với ASEAN 

35  Hậu Brexit và những tác động đối với tương lai hội nhập của châu Âu 

 

MÔN: TƯ PHÁP QUỐC TẾ 

 

1. Hệ thống các quy phạm tư pháp quốc tế Việt Nam – cơ sở lý luận và thực tiễn 

hình thành. 

2. Cơ sở khoa học xây dựng đạo luật Tư pháp quốc tế Việt Nam. 

3. Xung đột pháp luật và việc giải quyết xung đột pháp luật theo tư pháp quốc tế 

Việt Nam. 

4. Quyền miễn trừ của quốc gia trong tư pháp quốc tế - Những vấn đề lý luận cơ bản  

5. Quyền miễn trừ của quốc gia trong tư pháp quốc tế Việt Nam – Một số vấn đề 

pháp lý cơ bản. 

6. Các quy định chung về vấn đề áp dụng pháp luật nước ngoài trong Phần thứ V 

Bộ Luật dân sự 2015 

7. Pháp luật áp dụng đối với cá nhân trong Phần thứ V Bộ Luật dân sự 2015 

8. Pháp luật áp dụng đối với quan hệ tài sản và nhân thân trong Phần thứ V Bộ Luật 

dân sự 2015 

9. Quyền sở hữu tài sản của người nước ngoài tại Việt Nam – Một số vấn đề pháp 

lý cơ bản. 

10. Quyền sở hữu bất động sản của người nước ngoài tại Việt Nam – Một số vấn đề 

pháp lý cơ bản. 

11. Quyền sở hữu nhà ở của người nước ngoài tại Việt Nam - Một số vấn đề pháp lý 

cơ bản. 

12. Quyền sở hữu của người Việt Nam định cư ở nước ngoài đối với nhà ở tại Việt 



Nam - Một số vấn đề pháp lý cơ bản. 

13. Các biện pháp bảo đảm, ưu đãi và hỗ trợ đầu tư nước ngoài theo Luật Đầu tư 

năm 2014. 

14. Hoạt động đầu tư ra nước ngoài theo Luật đầu tư 2014 

15. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về pháp luật đầu tư trực tiếp nước ngoài tại 

Việt Nam (FDI). 

16. Các biện pháp khuyến khích đầu tư trực tiếp nước ngoài theo quy định của pháp 

luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên. 

17. Thừa kế có yếu tố nước ngoài theo Tư pháp quốc tế Việt Nam hiện hành. 

18. Thừa kế có yếu tố nước ngoài theo Bộ luật dân sự 2015 

19. Vấn đề bảo hộ quyền SHTT đối với phần mềm máy tính có yếu tố nước ngoài ở 

Việt Nam hiện nay. 

20. Những vấn đề pháp lý cơ bản về bảo hộ chỉ dẫn điạ lý theo Hiệp định TRIPs và 

pháp luật Việt Nam. 

21. Bảo hộ quyền SHCN trong lĩnh vực phòng, chống tân dược giả. 

22. Bảo hộ nhãn hiệu theo quy định của Hiệp định TRIPs và sự tương thích của pháp 

luật Việt Nam. 

23. Hiệp định về Các khía cạnh liên quan đến thương mại của quyền SHTT (HĐ 

TRIPs) với vấn đề bảo hộ quyền SHCN và việc thực thi tại Việt Nam. 

24. Bảo hộ quyền tác giả có yếu tố nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt Nam 

và Điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia. 

25. Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp theo Hiệp định TRIPs và pháp luật Việt Nam. 

26. Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại nước ngoài đối với các doanh nghiệp Việt Nam. 

27. Quyền SHCN đối với kiểu dáng công nghiệp có yếu tố nước ngoài theo quy định 

của pháp luật Việt Nam. 

28. Hợp đồng chuyển giao công nghệ có yếu tố nước ngoài theo quy định của pháp 

luật Việt Nam. 

29. Li xăng có yếu tố nước ngoài đối với nhãn hiệu - một số vấn đề lý luận và thực 

tiễn. 

30. Bảo hộ quyền SHCN đối với nhãn hiệu theo quy định của pháp luật quốc tế và sự 



tương thích của pháp luật Việt Nam. 

31. Chống cạnh tranh không lành mạnh trong lĩnh vực quyền SHCN theo quy định 

của Điều ước quốc tế và pháp luật Việt Nam. 

32. Bảo hộ quyền đối với giống cây trồng theo Công ước quốc tế về bảo hộ đối với 

giống cây trồng mới – Văn kiện năm 1991 và pháp luật Việt Nam hiện hành. 

33. Một số vấn đề pháp lý cơ bản về hợp đồng Li Xăng có yếu tố nước ngoài. 

34. Các điều kiện áp dụng cho vận tải biển của Incoterms trong Hợp đồng mua bán 

hàng hoá quốc tế. 

35. Hợp đồng vận chuyển hàng hoá bằng phương thức thuê tàu chuyến trong hàng 

hải quốc tế. 

36. Một số vấn đề pháp lý cơ bản về hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường 

biển quốc tế. 

37. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về bảo hiểm hàng hoá xuất nhập khẩu vận 

chuyển bằng đuờng biển. 

38. Một số vấn đề pháp lý cơ bản về hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường 

hàng không quốc tế. 

39. Một số vấn đề pháp lý cơ bản về hợp đồng vận chuyển hành khách bằng đường 

hàng không quốc tế. 

40. Một số vấn đề pháp lý cơ bản về hợp đồng vận chuyển bằng đường hàng không 

quốc tế. 

41. Những vấn đề pháp lý cơ bản về quốc tịch tàu bay, trách nhiệm của tổ bay và các 

quyền đối với tàu bay. 

42. Một số vấn đề pháp lý cơ bản và thực tiễn áp dụng tập quán thương mại quốc tế 

Incoterms trong hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế. 

43. Một số vấn đề pháp lý cơ bản về hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế. 

44. Vấn đề miễn trách nhiệm trong hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế. 

45. Luật áp dụng điều chỉnh hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế theo quy định của 

pháp luật Việt Nam - Lý luận và thực tiễn. 

46. Vấn đề miễn trách nhiệm do bất khả kháng trong hợp đồng mua bán hàng hoá 

quốc tế. 



47. Hợp đồng thuê mua quốc tế theo quy định của pháp luật Việt Nam - Những vấn 

đề lý luận và thực tiễn. 

48. Bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng có yếu tố nước ngoài – những vấn đề pháp 

lý cơ bản cần quan tâm. 

49. Một số vấn đề pháp lý cơ bản về bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng có yếu tố 

nước ngoài theo Tư pháp quốc tế Việt Nam hiện hành. 

50. Vấn đề nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài theo quy định của pháp luật Việt 

Nam. 

51. Thực tiễn và giải pháp thực thi vấn đề nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài theo 

Luật Nuôi con nuôi năm 2010. 

52. Quy định của pháp luật về Trung tâm hỗ trợ kết hôn có yếu tố nước ngoài tại Việt 

Nam. 

53. Người nước ngoài nhận trẻ em Việt Nam làm con nuôi theo pháp luật Việt Nam 

hiện hành. 

54. Kết hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài – những vấn đề pháp lý 

cần quan tâm. 

55. Kết hôn có yếu tố nước ngoài theo pháp luật Việt Nam hiện hành. 

56. Ly hôn có yếu tố nước ngoài theo pháp luật Việt Nam hiện hành. 

57. Ly hôn giữa công dân Việt Nam với người nước ngoài – lý luận và thực tiễn. 

58. Công nhận và thi hành bản án, quyết định dân sự của tòa án nước ngoài tại Việt 

Nam. 

59. Một số vấn đề pháp lý cơ bản về thẩm quyền xét xử dân sự quốc tế. 

60. Xác định thẩm quyền xét xử dân sự quốc tế theo pháp luật Việt Nam hiện hành. 

61. Xác định thẩm quyền xét xử dân sự quốc tế theo điều ước quốc tế mà Việt Nam 

là thành viên. 

62. Công nhận và cho thi hành tại Việt Nam bản án, quyết định dân sự của tòa án 

nước ngoài theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự 2015 

63. Công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài tại Việt Nam. 

64. Công nhận và cho thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài – một số vấn đề 

pháp lý cơ bản cần quan tâm. 



65. Công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của trọng tài nước ngoài 

theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự 2015 

66. Thủ tục giải quyết các vụ án dân sự có yếu tố nước ngoài theo quy định của Bộ 

luật tố tụng dân sự 2015 

67. Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế bằng trọng tài tại Việt Nam. 

68. Một số vấn đề pháp lý cơ bản về Trọng tài quốc tế. 

69. Một số vấn đề pháp lý cơ bản về Trọng tài Thương mại quốc tế. 

70. Luật áp dụng trong trọng tài thương mại quốc tế theo quy định của pháp luật Việt 

Nam hiện hành. 

71. Luật áp dụng trong trọng tài quốc tế - những vấn đề lý luận cơ bản. 

72. Giải quyết tranh chấp có yếu tố nước ngoài bằng trọng tài và các phương thức 

giải quyết tranh chấp lựa chọn (thương lượng, trung gian, hòa giải…) – Những 

vấn đề pháp lý cơ bản. 

73. Những vấn đề pháp lý cơ bản về thỏa thuận trọng tài trong trọng tài quốc tế. 

74. Những vấn đề pháp lý cơ bản về thẩm quyền của trọng tài quốc tế. 

75. Thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hoá xuất khẩu, nhập khẩu theo hợp đồng 

mua bán hàng hoá trong xu thế hội nhập kinh tế quốc tế ở Việt Nam hiện nay. 

76. Thủ tục hải quan điện tử đối với hàng hoá xuất nhập khẩu qua biên giới - Một số 

vấn đề lý luận và thực tiễn. 

77. Pháp luật về chống bán phá giá của Tổ chức thương mại thế giới WTO và những 

vấn đề đặt ra đối với Việt Nam trong quá trình hội nhập. 

 

MÔN: CÔNG PHÁP QUỐC TẾ 

STT TÊN ĐỀ TÀI 

1.  Chế định Persona non grata trong luật ngoại giao lãnh sự: một số vấn đề lí luận và thực 

tiễn. 

2.  Những vấn đề pháp lý và thực tiễn về hoạt động ký kết và thực hiện thỏa thuận quốc tế 

của Việt Nam. 

3.  Pháp luật quốc tế về giải thích điều ước quốc tế và thực tiễn giải thích điều ước của các 

quốc gia- một số đề xuất cho Việt Nam 

4.  Việt Nam và việc thực thi các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc 



5.  Bộ quy tắc ứng xử trong khoảng không vũ trụ - những vấn đề pháp lý và thực tiễn. 

6.  Những vấn đề pháp lý và thực tiễn xử lý mối quan hệ giữa luật quốc tế và luật quốc gia 

trong quá trình thực hiện cam kết quốc tế. 

7.  Pháp luật quốc tế về các nguồn nước quốc tế. 

8.  Can thiệp nhân đạo và việc cấm sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế - Những vấn đề 

pháp lý và thực tiễn 

9.  Hướng dẫn năm 2011 của ILC về bảo lưu điều ước quốc tế và triển vọng áp dụng trong 

thực tiễn. 

10.  Miễn trừ quốc gia trong pháp luật quốc tế và những đề xuất cho Việt Nam 

11.  Quyền miễn trừ của nhân viên công vụ khỏi các quyền tài phán hình sự nước ngoài – 

những vấn đề pháp lý và thực tiễn 

12.  Vấn đề sử dụng vũ lực trong quan hệ quốc tế - một số vấn đề pháp lý và thực tiễn 

13.  Những vấn đề pháp lý và thực tiễn về Toà án Công lý quốc tế của Liên hợp quốc 

14.  Bảo hộ công dân trong luật quốc tế và những vấn đề đặt ra hiện nay 

15.  Tội phạm hình sự quốc tế trong bối cảnh toàn cầu hoá 

16.  Điều khoản về sự thay đổi cơ bản của hoàn cảnh (Rebus Sic Stantibus) trong pháp luật 

và thực tiễn quốc tế 

17.  Ứng phó với biến đổi khí hậu nhìn từ góc độ quốc tế và Việt Nam 

18.  Mối quan hệ giữa chủ quyền quốc gia và toàn cầu hoá – những vấn đề lý luận và thực 

tiễn 

19.  75 năm Liên hợp quốc – thành tựu và những thách thức trong việc duy trì lực lượng gìn 

giữ hoà bình tại các quốc gia 

MÔN: LUẬT BIỂN QUỐC TẾ 

STT TÊN ĐỀ TÀI 

1.  Xác định đường cơ sở thẳng trong luật quốc tế - Thực tiễn các quốc tế và liên hệ với 

trường hợp của Việt Nam. 

2.  Vấn đề xác định đường cơ sở bao quanh các cấu trúc ngoài khơi xa bờ trong luật quốc 

tế và thực tiễn tại Biển Đông 

3.  Quyền đi qua không gây hại trong lãnh hải theo quy định của pháp luật quốc tế và pháp 

luật Việt Nam 

4.  Hợp tác đấu tranh chống cướp biển – những vấn đề pháp lý và thực tiễn. 

5.  Vai trò của ASEAN trong ARF đối với giải quyết tranh chấp Biển Đông. 

6.  Nghĩa vụ bảo vệ môi trường biển trong UNCLOS và thực tiễn Việt Nam. 

7.  Quản lý xung đột ở Biển Đông và thực tiễn xây dựng Bộ quy tắc ứng xử (COC). 

8.  Pháp luật quốc tế về khai thác, quản lý tài nguyên khoáng sản biển 



9.  Pháp luật quốc tế về ngăn ngừa, hạn chế ô nhiễm môi trường biển từ các hoạt động 

khai thác tài nguyên 

10.  Tác động của nước biển dâng đối với vấn đề ranh giới ngoài của các vùng biển – một 

số vấn đề pháp lý và thực tiễn 

11.  Mua bán xăng dầu trên biển – khía cạnh pháp lý và thực tiễn 

12.  Vịnh lịch sử - một số vấn đề pháp lý quốc tế và thực tiễn tại Biển Đông 

13.  Các nguyên tắc xác định tàu thuyền trên biển – những vấn đề pháp lý và thực tiễn đặt 

ra hiện nay 

14.  Quy chế của các cấu trúc nhân tạo trên biển và thực tiễn tôn tạo các cấu trúc nhân tạo 

của Trung Quốc tại khu vực trường Sa 

MÔN: LUẬT QUỐC TẾ VỀ QUYỀN CON NGƯỜI 

STT TÊN ĐỀ TÀI 

1.  Quyền trẻ em khuyết tật trong pháp luật quốc tế và thực tiễn tại Việt Nam. 

2.  Hình phạt tử hình trong pháp luật quốc tế và pháp luật Việt Nam 

3.  Pháp luật về Quyền trưng cầu dân ý – kinh nghiệm một số nước trên thế giới và gợi mở 

cho Việt Nam. 

4.  Đảm bảo quyền văn hoá của người dân tộc thiểu số từ góc độ quốc tế và Việt Nam  

5.  Quyền học tập của phụ nữ người dân tộc thiểu số theo quy định của pháp luật quốc tế 

và pháp luật Việt Nam 

6.  Quyền được sống trong môi trường trong lành – những vấn đề pháp lý và thực tiễn 

7.  Việt Nam và việc thực hiện Công ước chống tra tấn và các hình thức trừng phạt, đối xử 

tàn bạo, vô nhân đạo hay hạ nhục khác của Liên hiệp quốc năm 1984. 

8.  Nguyên tắc bình đẳng, không phân biệt đối xử trong luật nhân quyền quốc tế và Việt 

Nam 

9.  Bảo hộ ngư dân và tàu cá Việt Nam trên các vùng biển nước ngoài – những vấn đề 

pháp lý và thực tiễn 

10.  Đảm bảo quyền con người trong bối cảnh đại dịch COVID – Một số dấu ấn của Việt 

Nam  

11.  Tác động của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới FTAs đến việc thực hiện các 

quy định về quyền lập hội tại Việt Nam 

12.  Đảm bảo quyền của lao động Việt Nam ở nước ngoài trong bối cảnh COVID – những 

vấn đề pháp lý và thực tiễn 

13.  Giới hạn quyền con người trong trường hợp khẩn cấp quốc gia – những vấn đề pháp lý 

và thực tiễn tại Việt Nam 

14.  Những điểm mới trong quy trình xem xét báo cáo quốc gia của Uỷ ban nhân quyền 



(HRC) và sự tham gia của Việt Nam 

15.  Quyền sống trong luật quốc tế và thực tiễn tại Việt Nam 

16.  Thách thức của các quốc gia trong việc đảm bảo các quyền con người cơ bản trước 

những tác động của biến đổi khí hậu  

17.  Hoàn thiện pháp luật bảo đảm quyền con người trong thời kỳ công nghệ số và những 

vấn đề đặt ra hiện nay 

 

 

Ghi chú: Sinh viên có thể trao đổi với giáo viên hướng dẫn để đề xuất những đề tài khác với 

danh mục này. 

                                     Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2021 

               

           P.Trưởng khoa PLQT 

 

 

                     TS. Trần Minh Ngọc  


