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THÔNG TIN HOẠT ĐÔNG KHOA HỌC

TRUNG TÂM N G H IÊN  c ứ u  LUẬT H ÌN H  s ự  - TỘI PH Ạ M  HỌC 

KHOA LUẬT - ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI

Vừa qua, ngày 19/4/2007, một sự kiện vui đôĩ với các nhà khoa học - thực tiễn trong lĩnh vực 
Tư pháp hình sự cúa đất nước nói chung, Khoa Luật trực thuộc Đại học Quởc gia Hà Nội 
(ĐHQGHN) nói riêng, đặc biệt ià Bộ môn Tư pháp hình sự của Khoa là: trong cơ câu tổ chức của 
Khoa đã có thêm một Trung tâm không có tư cách pháp nhân với địa vị là đơn vị trực thuộc 
Khoa - Trung tâm nghiên cứu Luật hình sự - Tội phạm học (tên viết tắt tiêhg Anh: CCC).

Việc thành lập Trung tâm c c c  này chính là một địa chi đê’ triến khai, ứng dụng các kết quả 
nghiên cứu khoa học (NCKH) của sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh và giảng viên của 
Khoa, cũng như là một đấu môì hợp tác của Khoa với các cơ sớ đào tạo - NCKH trong nước và 
quôc tế  về lĩnh vực Luật hình sự và Tội phạm học. Hiện nay, Khoa Luật trực thuộc ĐHQGHN đã 
có mã ngành đào tạo ờ các bậc học (cừ nhân, thạc sĩ và tiêh sĩ) thuộc chuyên ngành Luật hình sự 
nên việc có thêm một Trung tâm nghiên cứu ứng dụng kết hợp liên ngành với Tội phạm học là 
rất hữu ích không những cho tâ't cả đôì tượng đã nêu, mà còn hỗ trợ cho việc ứng dụng các kết 
quá NCKH đó vào thực tiễn tư pháp hình sự của đâ't nước, góp phần phục vụ cho công cuộc cải 
cách tư pháp (CCTP) và sự nghiệp xây dựng thành công Nhà nước pháp quyền (NNPQ) xã hội 
chù nghĩa ớ nước ta.

Trung tâm c c c  hoạt động trong lĩnh vực đào tạo, NCKH và ứng dụng pháp luật về lĩnh vực 
đâu tranh chông tội phạm do Khoa Luật trực thuộc ĐHQGHN giao cho. Cụ thể, trong lĩnh vực 
đào tạo Trung tâm có thê cung cấp nguổn nhân lực, tài liệu, tham gia đào tạo đại học và sau đại 
học vẽ  Luật hình sự - Tội phạm học; thực hiện các chương trình bổi dưỡng sau đại học, bổi 
dưỡng, đào tạo ngắn hạn cho các cơ quan, tố chức; là đầu môì thực hiện các quan hệ quốc tế  về 
đào tạo Luật hình sự - Tội phạm học. Trong lĩnh vực NCKH, Trung tâm nghiên cứu tập trung 
vào chính sách pháp luật hình sự, pháp luật tô' tụng hình sự và pháp luật thi hành án hình sự 
trong giai đoạn CCTP và xây dựng NNPQ; các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quà cùa cuộc đâu 
tranh phòng và chống tội phạm; báo vệ các quyển con người bằng pháp luật trong lĩnh vực tư 
pháp hình sự; Nhà nước và pháp luật Việt Nam trong giai đoạn CCTP đến năm 2020; xây dựng 
các luận cứ khoa học đế  góp phần hỗ trợ cho Nhà nước trong việc hoạch định chính sách hình sự, 
đề ra Chương trình Quốc gia về đâu tranh phòng và chông tội phạm; nghiên cứu các loại tội 
phạm mới trong điều kiện Việt Nam tham gia VVTO, hội nhập kinh tê'thê'giới. Ngoài ra, Trung 
tâm chủ động tìm kiếm và thực hiện các hợp đổng NCKH, ứng dụng pháp luật về đâu tranh 
chống tội phạm; triển khai các hợp tác quốc tế  về NCKH Luật hình sự - Tội phạm học.
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Trưóc mắt, Trung tâm c c c  có các nhóm nghiên cứu theo từng lĩnh vực về Luật hình sự; Luật 
tố tụng hình sự; Luật thi hành án hình sự; Tội phạm học; Tư pháp hình sự so sánh; giới và Luật 
hinh sự; xả hội học Luật hình sự; hợp tác quốc tế  trong đấu tranh phòng và chông tội phạm...

Văn phòng của Trung tâm c c c  đặt tại Bộ môn Tư pháp hình sự cúa Khoa Luật trực thuộc 
ĐHQGHN. Địa chi tại P.204 nhà El, 144 đường Xuân Thủy, Cầu Giây, Hà Nội.

Điện thoại: 04.7547512
E-mail: cccvietnam@vahoo.com. vn; ttlhstph@yahoo.com:

Râ't mong nhận được sự hợp tác trong lĩnh vực đào tạo, NCKH và ứng dụng pháp luật về 
lĩnh vực tư pháp hình sự từ phía các bạn đổng nghiệp trong và ngoài nước.
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