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BBBBàààài 1: Khi 1: Khi 1: Khi 1: Kháááái qui qui qui quáááát chungt chungt chungt chung

1. Khái niệm nghiên cứu luật học
2. Phân loại nghiên cứu luật học
3. Nội dung của nghiên cứu luật học
4. Đạo đức trong nghiên cứu



1. Kh1. Kh1. Kh1. Kháááái nii nii nii niệệệệm nghim nghim nghim nghiêêêên cn cn cn cứứứứu luu luu luu luậậậật ht ht ht họọọọcccc
1.1 Lu1.1 Lu1.1 Lu1.1 Luậậậật ht ht ht họọọọc lc lc lc làààà g g g gìììì????
Theo nghĩa rộng: là một hoặc những khoa 

học giúp tìm hiểu về luật, được hiểu là một hệ 
thống những quy tắc và chuẩn mực ứng xử 
giữa con người trong xã hội, được nhà nước 
thừa nhận và bảo đảm thi hành.

Theo nghĩa hẹp: các hoạt động nhằm tìm ra 
luật trong một hệ thống pháp luật cụ thể của 
một quốc gia.

Phạm Duy Nghĩa, tr 25, 26



NghiNghiNghiNghiêêêên cn cn cn cứứứứu luu luu luu luậậậật ht ht ht họọọọcccc

- Nghiên cứu luật học là nghiên cứu luật?
- Nghiên cứu luật học là nghiên cứu pháp 

luật?
- Là nghiên cứu về nội dung của các quy 

phạm pháp luật?



2. Ph2. Ph2. Ph2. Phâââân lon lon lon loạạạại nghii nghii nghii nghiêêêên cn cn cn cứứứứu luu luu luu luậậậật ht ht ht họọọọcccc

- Nghiên cứu nội dung của các quy định pháp 
luật.　　　

- Nghiên cứu áp dụng pháp luật.
- Nghiên cứu thực tiễn áp dụng pháp luật.
- Phân tích, giải quyết tình huống pháp lý cụ 

thể.
- Nghiên cứu phòng ngừa rủi ro pháp lý.
- Nghiên cứu hoàn thiện pháp luật.
- Nghiên cứu khoa học pháp lý.



3. N3. N3. N3. Nộộộội dung ci dung ci dung ci dung củủủủa nghia nghia nghia nghiêêêên cn cn cn cứứứứu luu luu luu luậậậật ht ht ht họọọọcccc

- Nội dung của pháp luật
- Đời sống thực tế của pháp luật

=> Ph ư ơ ng ph á p nghi ê n c ứ u lu ậ t h ọ c: 
những cách thức tiến hành, kỹ năng cơ bản để 
phân tích, giải quyết, trình bày tình huống pháp 
lý hoặc 1 đề tài nghiên cứu khoa học pháp lý. 



4. 4. 4. 4. ĐĐĐĐạạạạo o o o đđđđứứứức trong nghic trong nghic trong nghic trong nghiêêêên cn cn cn cứứứứuuuu

- Đạo đức với chính mình
- Đạo đức với người khác
- Đạo đức với xã hội



ĐĐĐĐạạạạo o o o đđđđứứứức vc vc vc vớớớới chi chi chi chíííính mnh mnh mnh mììììnhnhnhnh
- Trung thực, cẩn trọng
- Tránh:

+ Giả tạo số liệu
+ Thay đổi số liệu
+ Thuê viết
+ Nhận bừa



ĐĐĐĐạạạạo o o o đđđđứứứức vc vc vc vớớớới ngi ngi ngi ngưưưườờờời khi khi khi kháááácccc
- Với đồng nghiệp: đạo văn, miệt thị, kinh 

thường kết quả nghiên cứu của người khác, 
ghi nhận đóng góp của người khác.

- Với đối tượng nghiên cứu: bí mật đời 
tư, sức khỏe của đối tượng.

- V ớ i kh á ch h à ng: b í  m ậ t th ô ng tin, 
những yêu cầu trái luật, trái đạo đức.



ĐĐĐĐạạạạo o o o đđđđứứứức vc vc vc vớớớới xi xi xi xãããã h h h hộộộộiiii
- Đạo đức, sức khỏe cộng đồng
- Trật tự, an toàn xã hội
- Sự phát triển chung của xã hội, cộng 

đồng



VVVVíííí d d d dụụụụ
QCN, QCD chỉ có thể bị hạn chế theo 

quy định của luật trong trường hợp cần thiết 
vì lý do quốc phòng, an ninh quốc gia, trật 
tự, an toàn xã hội, đạo đức xã hội, sức khỏe 
của cộng đồng.

[K2. Điều 14 Hiến pháp 2013]



CCCCââââu hu hu hu hỏỏỏỏiiii
1. Trong m ọ i tr ư ờ ng h ợ p, đ ể  b ả o đ ả m qu ố c 

phòng, an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo 
đức xã hội, sức khỏe của cộng đồng, Quốc hội có thể 
ban hành luật để giới hạn quyền con người.

2. Trong trường hợp cần thiết vì lý do quốc phòng, 
an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội, đạo đức xã 
hội, sức khỏe của cộng đồng Chính phủ có thể ban 
hành VBQPPL giới hạn quyền con người.

3. Quốc hội có thể ban hành VBQPPL giới hạn 
quyền con người bất cứ khi nào Quốc hội thấy cần 
thiết.



CCCCáááác bc bc bc bưưưướớớớcccc

Phân tích
luật viết

Nguồn luật

Lĩnh vực

Trình bày
kết quả

Xây dựng
báo cáo

BBBBÀÀÀÀI 2: PhI 2: PhI 2: PhI 2: Phâââân tn tn tn tíííích, gich, gich, gich, giảảảải quyi quyi quyi quyếếếết t t t 
ttttìììình hunh hunh hunh huốốốống phng phng phng phááááp lp lp lp lýýýý

Tài liệu

Hệ thống
pháp luật



1.1 Ngu1.1 Ngu1.1 Ngu1.1 Nguồồồồnnnn lu lu lu luậậậậtttt

TẬP QUÁN PHÁP

TIỀN LỆ PHÁP

VĂN BẢN QPPL

PHÁP LUẬT

1. T1. T1. T1. Tììììm him him him hiểểểểu vu vu vu vềềềề h h h hệệệệ th th th thốốốống phng phng phng phááááp lup lup lup luậậậậtttt



TTTTậậậập qup qup qup quáááán phn phn phn pháááápppp

Tập quán pháp là những ttttậậậập qup qup qup quáááán n n n được 
NhNhNhNhàààà nnnnưưưướớớớc thc thc thc thừừừừa nha nha nha nhậậậận n n n có giá trị pháp lý, trở 
thành những quy tắc xử sự chung và được Nhà 
nước đđđđảảảảm bm bm bm bảảảảo tho tho tho thựựựực hic hic hic hiệệệệnnnn.



TiTiTiTiềềềền ln ln ln lệệệệ ph ph ph pháááápppp

Là hình thức pháp luật tồn tại dưới dạng 
các phphphpháááán quyn quyn quyn quyếếếết ct ct ct củủủủa ca ca ca cáááác chc chc chc chủủủủ th th th thểểểể c c c cóóóó th th th thẩẩẩẩm m m m 
quyquyquyquyềềềền n n n khi giải quyết các vụ việc cụ thể được 
nhnhnhnhàààà n n n nưưưướớớớc thc thc thc thừừừừa nha nha nha nhậậậận ln ln ln lààààm khum khum khum khuôôôôn mn mn mn mẫẫẫẫuuuu cho 
việc giải quyết các vụ việc tương tự về sau.



VVVVăăăăn bn bn bn bảảảản quy phn quy phn quy phn quy phạạạạm phm phm phm phááááp lup lup lup luậậậậtttt

Là vvvvăăăăn bn bn bn bảảảản n n n có chứa đựng các quy tắc 
xử sự chung, do chchchchủủủủ th th th thểểểể c c c cóóóó th th th thẩẩẩẩm quym quym quym quyềềềền n n n 
ban hban hban hban hàààành theo trnh theo trnh theo trnh theo trìììình tnh tnh tnh tựựựự, th, th, th, thủủủủ t t t tụụụục vc vc vc vàààà h h h hìììình nh nh nh 
ththththứứứức luc luc luc luậậậật t t t đđđđịịịịnhnhnhnh, được nhà nước bảo đảm 
thực hiện và được sử dụng nhiều lần trong 
cuộc sống.

-> CCCCáááác loc loc loc loạạạại VB QPPL i VB QPPL i VB QPPL i VB QPPL ởởởở Vi Vi Vi Việệệệt Nam vt Nam vt Nam vt Nam vàààà    
chchchchủủủủ th th th thểểểể ban h ban h ban h ban hàààành?nh?nh?nh?



1.2 Gi1.2 Gi1.2 Gi1.2 Giáááá tr tr tr trịịịị hi hi hi hiệệệệu lu lu lu lựựựực cc cc cc củủủủa ta ta ta từừừừng long long long loạạạại i i i 
ngungungunguồồồồn lun lun lun luậậậậtttt

- Giá trị hiệu lực của:
+ VBQPPL
+ Tập quán pháp
+ Tiền lệ pháp
- Các trường hợp ngoại lệ



2. X2. X2. X2. Xáááác c c c đđđđịịịịnh lnh lnh lnh lĩĩĩĩnh vnh vnh vnh vựựựực phc phc phc phááááp lp lp lp lýýýý c c c cụụụụ th th th thểểểể c c c củủủủa va va va vấấấấn n n n đđđđềềềề

- Phân tích nội dung của vụ việc
- Xem xét kỹ những tình tiết quyết định 

lĩnh vực hoặc nhóm lĩnh vực của vấn đề.



TTTTóóóóm tm tm tm tắắắắt nt nt nt nộộộội dung vi dung vi dung vi dung vụụụụ vi vi vi việệệệcccc
- Tìm tình tiết then chốt.
- Sâu chuỗi các tình tiết.
- Đối chứng.

Lưu ý: Tình tiết có giá trị pháp lý.



3. X3. X3. X3. Xáááác c c c đđđđịịịịnh cnh cnh cnh cáááác nguc nguc nguc nguồồồồn lun lun lun luậậậật cht cht cht chíííính thnh thnh thnh thứứứứcccc

- Hệ thống pháp luật nào sẽ được áp 
dụng? 

- Nguồn luật điều chỉnh trực tiếp để giải 
quyết vấn đề?



4. T4. T4. T4. Tììììm cm cm cm cáááác tc tc tc tàààài lii lii lii liệệệệu hu hu hu hỗỗỗỗ tr tr tr trợợợợ
- Nguồn tài liệu uy tín
- Tìm văn bản pháp luật từ các nguồn chính 

thức của cơ quan nhà nước như: Công báo, trang 
web của Chính phủ, các bộ, Ủy ban nhân dân các 
cấp...

- Văn bản hành chính thông thường.
- Các tình huống pháp lý thực tế đã được giải 

quyết tại Tòa án, các cơ quan công quyền khác.
- Tham khảo kinh nghiệm đồng nghiệp.



5. Ph5. Ph5. Ph5. Phâââân tn tn tn tíííích luch luch luch luậậậật vit vit vit viếếếếtttt
- Hiểu chính xác nội dung được diễn đạt trong 

các điều luật.
- Tìm các trường hợp ngoại lệ.
- Liên hệ các quy định khác trong cùng văn bản.
- Liên hệ các quy định khác trong các văn bản 

có liên quan.



- Quy định không rõ ràng/mâu thuẫn, xung đột: 
áp dụng các nguyên tắc chung.

- Tham khảo thực tiễn xét xử
- Không có luật áp dụng trực tiếp:
-> áp dụng tương tự pháp luật.



6. X6. X6. X6. Xâââây dy dy dy dựựựựng bng bng bng bááááo co co co cááááoooo
- Tóm tắt nội dung vụ việc
- Liệt kê các văn bản pháp lý sẽ được áp 

dụng
- Phân tích 
- Phương án giải quyết



7. Tr7. Tr7. Tr7. Trìììình bnh bnh bnh bàààày ky ky ky kếếếết qut qut qut quảảảả
- Nêu vấn đề pháp lý mấu chốt
- Trình bày phương án giải quyết
- Nêu những điểm lưu ý của từng phương 

án.



BBBBÀÀÀÀI 3: NghiI 3: NghiI 3: NghiI 3: Nghiêêêên cn cn cn cứứứứu u u u đđđđềềềề t t t tàààài khoa hi khoa hi khoa hi khoa họọọọc c c c 
phphphphááááp lp lp lp lýýýý

1. Ý tưởng khoa học
2. Tập hợp tư liệu
3. Tổng quan tài liệu tham khảo
4. Xác định tên đề tài
5. Xây dựng đề cương chi tiết
6. Xây dựng thuyết minh đề tài
7. Viết các chương chính của đề tài
8. Hiệu chỉnh lời nói đầu và viết kết luận
9. Xây dựng danh mục tài liệu tham khảo
10. Hoàn thiện đề tài
11. Bảo vệ đề tài trước hội đồng khoa học



1. 1. 1. 1. ÝÝÝÝ t t t tưưưưởởởởng khoa hng khoa hng khoa hng khoa họọọọcccc
Ý tưởng khoa học là gì?
Làm thế nào để có ý tưởng khoa học?

- Qúa trình làm việc
- Báo chí
- Quan sát xã hội

- Tác động của pháp luật tới đời sống và ngược lại
- Giải thích các hiện tượng pháp lý xã hội mang 

tính lý thuyết.



2. T2. T2. T2. Tậậậập hp hp hp hợợợợp tp tp tp tưưưư li li li liệệệệuuuu
- Cách tìm tài liệu:

+ Tìm các luận văn, luận án có nội dung liên quan 
đến ý tưởng khoa học mà mình dự định nghiên cứu.

+ Từ danh mục tài liệu tham khảo của các luận 
văn, luận án, bài tạp chí tìm mở rộng.

- Tìm trực tuyến từ các trang thư viện điện tử.
- Liên hệ nhờ trợ giúp từ đồng nghiệp, thầy cô.
- L- L- L- Lưưưưu u u u ýýýý::::

+ Chỉ sử dụng những nguồn tài liệu uy tín.
+ Tất cả các trang web dẫn nguồn lại hoặc các 

trang mua bán tài liệu đều không được chấp nhận.
- Đọc thêm: tr 120-121, PPNCLH, Phạm Duy Nghĩa.



3. T3. T3. T3. Tổổổổng quan tng quan tng quan tng quan tàààài lii lii lii liệệệệu tham khu tham khu tham khu tham khảảảảoooo

- Xác định nhiệm vụ nghiên cứu
- Đối tượng nghiên cứu
- Mục tiêu nghiên cứu
- Phạm vi nghiên cứu

@ - Đọc tài liệu note lại nội dung cần thiết, 
hoặc đánh máy và ghi rõ nguồn.

- Lưu tài liệu theo nhóm vấn đề quan tâm.



4. X4. X4. X4. Xáááác c c c đđđđịịịịnh tnh tnh tnh têêêên n n n đđđđềềềề t t t tààààiiii
- Hình thành câu hỏi nghiên cứu
- Tên đề tài: 

+ Rõ ràng, đơn nghĩa.
+ Không sử dụng những thuật ngữ chung chung 

(bất định).
+ Phải thể hiện được nhiệm vụ, đối tượng 

nghiên cứu và nên có phạm vi nghiên cứu.



ChChChChọọọọn tn tn tn têêêên n n n đđđđềềềề t t t tààààiiii
- Xác định được tình huống có vấn đề.
- Đặt câu hỏi nghiên cứu.
Vấn đề nào đã được nghiên cứu, vấn đề nào 

chưa được nghiên cứu, vấn đề nào đã được 
nghiên cứu nhưng chưa thỏa đáng.

ChChChChọọọọn n n n đđđđềềềề t t t tàààài nghii nghii nghii nghiêêêên cn cn cn cứứứứu bu bu bu bảảảảo o o o đđđđảảảảm:m:m:m:
- Tính mới.
- Phù hợp với sở trường, đam mê.
- Kinh phí và điều kiện thực hiện.
- Có ý nghĩa với xã hội và bảo đảm đạo đức 

nghiên cứu.



TiTiTiTiểểểểu luu luu luu luậậậậnnnn
LuLuLuLuậậậận vn vn vn văăăănnnn
LuLuLuLuậậậận n n n áááánnnnC3. Giải pháp C1. Lý thuyết

Phần Mở đầuPhần Kết luận

C2. Thực trạng

5. X5. X5. X5. Xâââây dy dy dy dựựựựng ng ng ng đđđđềềềề c c c cưưưươơơơng chi ting chi ting chi ting chi tiếếếếtttt



6. X6. X6. X6. Xâââây dy dy dy dựựựựng thuyng thuyng thuyng thuyếếếết minh t minh t minh t minh đđđđềềềề t t t tààààiiii

- The hien duoc tinh cap thiet cua de tai.
- The hien duoc tinh kha thi cua de tai.
- The hien kha nang nghien cuu cua tac 

gia (nhom tac gia).



7. Vi7. Vi7. Vi7. Viếếếết ct ct ct cáááác chc chc chc chưưưươơơơng chng chng chng chíííính cnh cnh cnh củủủủa a a a đđđđềềềề t t t tààààiiii
Lưu ý: quy định về trích dẫn tài liệu
Lưu ý về máy tính:
- Nên lưu file trước khi đánh nội dung, kích hoạt lưu 

tự động hoặc 5p/lần nhấn Ctrl + S.
- Luôn lưu dự phòng bài viết ở một thiết bị lưu trữ 

khác
- Cẩn thận khi copy - paste



- Viết nội dung trước, hoàn thiện phần mở đầu và 
viết phần kết luận sau.

- Viết lần lượt từ lý thuyết đến thực trạng và kiến 
nghị.

- Viết theo từng đoạn văn, ở mỗi đoạn, nên để ý 
chính ở đầu hoặc cuối đoạn.

- Mỗi đoạn không nên dài quá 1/2 hoặc 2/3 trang.
- Hạn chế tối đa viết theo lối gạch đầu dòng.
- Kết cấu của 1 câu trong Tiếng Việt, sửa dụng câu 

ngắn, rõ nghĩa.
- Kế t thúc mỗ i chương nên có  phần kế t luận 

chương.



MMMMộộộột st st st sốốốố ph ph ph phưưưươơơơng phng phng phng phááááp nghip nghip nghip nghiêêêên cn cn cn cứứứứu u u u 
- Phương pháp so sánh
- Phương pháp tiếp cận dựa trên quyền
- Phương pháp tình huống/ vụ việc
- Phương pháp lịch sử
- Các phương pháp khoa học xã hội: nghiên 

cứu định lượng, nghiên cứu định tính.



Quy Quy Quy Quy đđđđịịịịnh vnh vnh vnh vềềềề tr tr tr tríííích dch dch dch dẫẫẫẫnnnn
- Tất cả các trích dẫn nguyên văn phải để trong 

ngoặc kép và nêu nguồn rõ ràng.
- Tất cả các trích dẫn ý tưởng vẫn phải dẫn nguồn.
- Trích dẫn từ Internet cần: nêu tên tác giả, tên bài 

viết, đường link website và ngày truy cập.



8. Hi8. Hi8. Hi8. Hiệệệệu chu chu chu chỉỉỉỉnh lnh lnh lnh lờờờời ni ni ni nóóóói i i i đđđđầầầầuuuu
& vi& vi& vi& viếếếết kt kt kt kếếếết lut lut lut luậậậậnnnn

Co so de hieu chinh: muc dich, doi tuong, 
pham vi nghien cuu cua de tai.

Cach hieu chinh: dua vao noi dung cac 
chuong chinh cua de tai de hieu chinh.

Viet ket luan: dua tren muc dich dat ra o 
phan mo dau.



9. X9. X9. X9. Xâââây dy dy dy dựựựựng danh mng danh mng danh mng danh mụụụục TLTKc TLTKc TLTKc TLTK
- TL tiếng Việt, TL tiếng nước ngoài, Website
- Thứ tự: Văn kiện Đảng; VBQPPL; Văn bản hành chính; 

Sách, luận văn, luận án; Bài tạp chí, bài báo.

CCCCáááách ghi TLTK:ch ghi TLTK:ch ghi TLTK:ch ghi TLTK:
- TLTK được sắp xếp theo thứ tự abc theo H H H HỌỌỌỌ    của 

tác giả.
- Nguyễn Thị Thủy & Nguyễn Thị Thu Hiền (2010), 

Luật Ngân sách nhà nước, NXB Thanh niên.
　　- Nông Quốc Bình (2010), “Chương 1: Một số vấn 

đề lí luận về luật thương mại quốc tế”, Giáo trình Luật 
thương mại quốc tế, Nhà Xuất Bản Công an Nhân dân, 
Hà Nội.



- Vũ Thành Long (Tháng 8/2012), “Trách nhiệm liên đới trong 
trả lại tài sản và bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng”, Pháp luật 
& Dân Chủ, Số 245, tr. 29.

- Lê Văn Tứ (06/9/2012), “Tiền sử dụng đất và vai trò lịch sử 
của nó”, Kinh tế Sài Gòn, tr.20.

- Văn Giang (21/6/2012), “Kiện đòi nợ bảo hiểm xã hội”, Tuổi 
tr ẻ  Online: http://tuoitre.vn/Chinh-tri-Xa-hoi/497917/Kien-doi-no-
bao-hiem-xa-hoi.html ( ngày truy cập 22/7/2012).

- Nghị định số 72/2006/NĐ/CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 
của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật thương mại về văn 
phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt 
Nam.

- Bản án số 09/2005/KDTM-ST về: “V/v tranh chấp về hợp 
đồng thuê mua tài chính” của Tòa án Nhân dân tỉnh A.



10. Ho10. Ho10. Ho10. Hoààààn thin thin thin thiệệệện n n n đđđđềềềề t t t tààààiiii
- Xem lại toàn bộ nội dung đề tài đối chiếu với 

các tiêu chuẩn của cơ sở đào tạo
 (độ dài, kết cấu, font chữ, cỡ chữ, canh lề, trích dẫn, 
danh mục tài liệu tham khảo…)

- Xem lại phần mục lục và các bảng biểu
- Lưu ý: Nội dung đề tài phải phù hợp với mục 

đích nghiên cứu, đố i tượng, phạm vi nghiên cứu, 
phương pháp nghiên cứu đã đặt ra.

- Đọc lại toàn văn đề tài, rà soát lỗi chính tả.



11. B11. B11. B11. Bảảảảo vo vo vo vệệệệ    đđđđềềềề t t t tààààiiii
- Trình bày ngắn ngọn, đầy đủ nội dung đề tài:

+ Tính cấp thiết của đề tài, mục đích, đối 
tượng, phạm vi nghiên cứ, phương pháp nghiên 
cứu, bố cục đề tài.

+ Nội dung cơ bản của các chương.
+ Tóm tắt (nêu toàn văn nhưng không đọc).

- Nêu bật những nội dung cốt lõi và thành công 
nhất của đề tài.

- Ghi chép câu hỏi của hội đồng.
- Trả lời thẳng thắn, đúng trọng tâm, không 

lòng vòng, ngụy biện, cải bướng.


