
   

 

Chuỗi hội thảo về Chủ nghĩa hiến pháp trong khu vực Châu Á và trên thế giới: 

Hiến pháp Việt Nam qua lăng kính của chủ nghĩa hiến pháp 

Thời gian:  Thứ 7, ngày 13/11/2021, 8:00 – 12:00 (giờ Việt Nam) (2 phiên có giải lao 

giữa giờ).  

Địa điểm: Qua hệ thống Zoom trực tuyến 

Ban tổ chức: Trung tâm trao đổi pháp lý Châu Á (CALE), Khoa Luật - Trường ĐH Tổng 

Nagoya Nhật Bản và Trường Đại học Luật Hà Nội 

Hỗ trợ bởi:  Chương trình Core-to-Core của JSPS: Nền tảng Khoa học Á-Phi “Nghiên 

cứu thúc đẩy chủ nghĩa hiến pháp châu Á - Thiết lập mạng lưới nghiên cứu xuyên quốc gia 

để thúc đẩy quyền con người và hệ thống pháp luật” 

Ngôn ngữ: Tiếng Anh (dịch sang tiếng Việt) 

 

MỜI THAM GIA VIẾT BÀI HỘI THẢO 

Trung tâm trao đổi pháp luật Châu Á (CALE), Khoa Luật – Đại học Tổng hợp Nagoya, 

Nhật Bản (GSL) và Trường Đại học Luật Hà Nội (HLU) vinh dự được đăng cai tổ chức Hội 

thảo về Chủ nghĩa hiến pháp ở Châu Á và trên thế giới: Hiến pháp Việt Nam thông qua lăng 

kính của Chủ nghĩa Hiến pháp. Hội thảo sẽ được tổ chức vào thứ 7, ngày 13 tháng 11 năm 2021. 

Trong hội thảo này, các chuyên gia và các cán bộ thực thi pháp luật có quan tâm đến chủ 

nghĩa hiến pháp Việt Nam sẽ đánh giá về quá trình soạn thảo (travaux preparatoire), bản chất 

và vai trò của Hiến pháp năm 2013 trong bối cảnh của Việt Nam. Hội thảo sẽ tập trung vào ba 

nội dung cơ bản sau:  

Thứ nhất, mô tả về quy trình và các nội dung trong việc soạn thảo Hiến pháp 2013 qua 

lăng kính chủ nghĩa hiến pháp cụ thể từ quan điểm của chính các tác giả. Điều này sẽ bao gồm 

các chuyên đề: Việc hình thành và thành viên của Ban soạn thảo Hiến Pháp 2013; Quy trình 

soạn thảo Hiến pháp và những thách thức lớn nhất trong quá trình soạn thảo Hiến pháp; Những 

nội dung này đã được tranh luận như thế nào trong cơ quan soạn thảo Hiến pháp và trong cộng 

đồng? Hiến pháp đã được thông qua như thế nào? Những gì đã được thảo luận trong quá trình 

phê duyệt đó? Điều gì trong văn bản và việc xây dựng Hiến pháp phản ánh về nhận thức chủ 

nghĩa hiến pháp? 



   

 

Thứ hai, Hội thảo sẽ tập trung làm sáng tỏ các yếu tố bên trong và bên ngoài có ảnh 

hưởng/tác động đến việc soạn thảo Hiến pháp năm 2013. Các yếu tố bên trong (ví dụ như cuộc 

đấu tranh chống thực dân, chủ quyền của nhân dân, thống nhất đất nước, bối cảnh xã hội chủ 

nghĩa và hệ tư tưởng dựa trên học thuyết Mác-Lênin, phong tục tập quán địa phương và truyền 

thống, mô hình văn hóa và tôn giáo, đa dạng dân tộc, điều kiện kinh tế, ...) đã ảnh hưởng đến 

quá trình xây dựng hiến pháp như thế nào? Các yếu tố bên ngoài tác động đến quá trình soạn 

thảo là gì (ví dụ như hiến pháp nước ngoài hoặc các quan điểm hiến pháp nước ngoài, ví dụ, 

học thuyết quyền tự nhiên so với lập trường theo chủ nghĩa thực chứng, hoặc sự hỗ trợ của 

chuyên gia nước ngoài từ các cơ quan tài phán châu Á hoặc nơi khác)? Các yếu tố bên trong 

và bên ngoài đã được tiếp thu và thể hiện như thế nào trong Hiến Pháp? 

Thứ ba, Hội thảo sẽ thảo luận về vai trò của Hiến pháp năm 2013 có liên quan đến việc 

xây dựng nhà nước pháp quyền và bảo vệ quyền con người ở Việt Nam. Hiến pháp đã tác động 

như thế nào đến các cuộc tranh luận về hiến pháp? (ví dụ, tại sao Hiến pháp không tạo ra được 

cơ chế kiểm soát Hiến pháp qua hệ thống cơ quan tư pháp?) 

Ban Tổ chức Hội thảo chủ yếu tập trung vào tìm hiểu luật hiến pháp và chủ nghĩa hiến 

pháp ở Việt Nam trong bối cảnh lịch sử xây dựng hiến pháp (có yếu tố nhận thức của chủ 

nghĩa hiến pháp hoặc quan điểm của những người tham gia vào quá trình soạn thảo), và các 

quan điểm về thẩm quyền của Tòa án, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước.  

Xin trân trọng kính mời các chuyên gia, các giảng viên, những người tham gia vào quá 

trình soạn thảo, thực thi hiến pháp, các cán bộ thực thi pháp luật trong và ngoài nước viết bài 

tham luận cho Hội thảo.  

HƯỚNG DẪN 

• Những người tham gia nộp bản tóm tắt về bài hội thảo và tên bài tham luận sẽ trình 

bày tại Hội thảo. Nội dung bản tóm tắt không được quá 250 từ và phải nêu được các mục tiêu 

và điểm chính của bài tham luận. Ban tổ chức hội thảo sẽ thẩm định, xem xét các bản tóm tắt 

công bố kết quả trước ngày 30 tháng 9 năm 2021. (Xem các mốc thời gian bên dưới) 

• Các báo cáo tóm tắt và bài tham luận sẽ được viết bằng tiếng Anh. Bài tham luận 

được gửi ở định dạng PDF hoặc MS Word đến các địa chỉ được chỉ ra bên dưới. 

• Mỗi tác giả có thể là tác giả duy nhất hoặc tác giả chính của một tham luận nhưng có 

thể là tham gia với hình thức là đồng tác giả đối với bài tham luận thứ hai trở đi. Các bài được 

lựa chọn thực hiện trên cơ sở chất lượng bài viết với số lượng có hạn để giới thiệu công bố 

quốc tế. Ban tổ chức Hội thảo CALE - HLU 2021 sẽ quyết định việc lựa chọn này. 

• Tài liệu hội thảo sẽ được biên tập và xuất bản bằng tiếng Anh. 

• Hình thức công bố:  

(1) Tạp chí điện tử Nagoya Law Bullentin có mã số ISSN: Một số bài sẽ được lựa chọn, 

do Ban biên tập tạp chí quyết định;  



   

 

(2) Cale Discussion Paper dưới dạng bản điện tử và bản cứng: một số bài sẽ do ban tổ 

chức hội thảo lựa chọn.  

Tài liệu này được đăng trên website của CALE: 

http://cale.law.nagoyau.ac.jp/publication/DiscussionPaper.html 

(3) Kỷ yếu hội thảo: đăng tất các bài viết (có cân nhắc xuất bản ISBN tùy thuộc vào chất 

lượng của bài viết):  

THỜI HẠN ĐĂNG KÝ  

• Thời hạn nộp tóm tắt bài viết: Ngày 10/9/2021   

• Thông báo chấp nhận: Ngày 20/9/2021 

• Thời hạn nộp bài hoàn chỉnh: 02/11/ 2021 

• Thời hạn đăng ký trực tuyến cho người tham gia: Từ ngày 5-11/11/2021. 

CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ  

• Gửi bài tóm tắt qua email: TS. Phan Thi Lan Huong,  

phanhuong@hlu.edu.vn hoặc qua link trực tuyến sau 

https://forms.gle/xydrEfn6kcML7XJZ8 , có thể quét mã QR 

Code: 

 

• Gửi bài hoàn thiện đến email:  phanhuong@hlu.edu.vn  

Nếu có bất kỳ câu hỏi nào, vui lòng liên hệ qua email: phanhuong@hlu.edu.vn 
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