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HOÀN THIỆN PHÁP LUẬT 

VỀ LAO ĐỘNG CHƯA THÀNH NIÊN 

TRONG ĐIỀU KIỆN HỘI NHẬP QUỐC TẾ 

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: TRẦN THẮNG LỢI     

2. Giới tính: Nam 

3. Ngày sinh 5 tháng 4 năm 1976                          

4. Nơi sinh: Hà Nội 

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2291/SĐH ngày 8/12/2006 của Đại học Quốc gia 

Hà Nội 

6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo: 

 - Văn bản số 68/ĐT-KL ngày 7/2/2007 của Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội về thay 

đổi đề tài luận án. 

 - Văn bản gia hạn số 923/QĐ-KL ngày 30/12/2010 của Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà 

Nội về thay đổi trong quá trình đào tạo tiến sỹ.  

7. Tên Luận án: Hoàn thiện pháp luật về lao động chưa thành niên trong điều kiện hội nhập quốc 

tế. 

8. Chuyên ngành: Luật kinh tế                   

9. Mã số: 62.38.50.01 

10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Đào Thị Hằng 

11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án: 
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Luận án là công trình chuyên khảo cấp tiến sỹ đầu tiên nghiên cứu pháp luật về người lao 

động chưa thành niên. Với mong muốn góp phần hoàn thiện quy định pháp luật về người lao 

động chưa thành niên nói riêng, pháp luật lao động nói chung, luận án đã có những điểm mới 

sau đây: 

- Góp phần luận giải hệ thống lý luận về lao động chưa thành niên và pháp luật điều chỉnh 

đối tượng này trong bối cảnh hội nhập quốc tế, cụ thể:  

+ Chỉ rõ cơ sở để xác định khái niệm người lao động chưa thành niên, xác định các đặc 

điểm riêng của đối tượng này để phân biệt với các loại lao động khác, đồng thời làm căn cứ cho 

việc hoàn thiện các quy định riêng đối với họ. 

+ Chỉ rõ mục đích, ý nghĩa của việc điều chỉnh pháp luật đối với người lao động chưa 

thành niên. 

+ Nêu ra những nguyên tắc điều chỉnh pháp luật riêng đối với người lao động chưa thành 

niên. 

+ Xác định các tác động chủ yếu của quá trình hội nhập quốc tế đối với pháp luật về người 

lao động chưa thành niên. 

- Luận án đã phân tích, chỉ ra những kinh nghiệm của một số nước khi điều chỉnh pháp luật 

đối với người lao động chưa thành niên. Đây là một trong những cơ sở tham khảo quan trọng 

nhằm so sánh và hoàn thiện pháp luật về người lao động chưa thành niên ở nước ta. 

- Luận án đưa ra sự đánh giá toàn diện về thực trạng pháp luật đối với người lao động 

chưa thành niên ở Việt Nam và chỉ ra những vấn đề cần phải sửa đổi, bổ sung trong hệ thống 

pháp luật. 

- Luận án đã xác định những yêu cầu cần thiết của việc hoàn thiện các quy định hiện hành 

về người lao động chưa thành niên, đề xuất thêm một số giải pháp kèm theo luận giải cụ thể 

nhằm hoàn thiện pháp luật lao động về người lao động chưa thành niên. 

12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn: Những nghiên cứu trong luận án có thể được sử dụng 

như nguồn tài liệu tham khảo trong công tác nghiên cứu và giảng dạy khoa học luật lao động 

trong các trường có giảng dạy luật lao động. Bên cạnh đó, các giải pháp được đề xuất trong luận 

án là nguồn tài liệu tham khảo có chất lượng tốt cho quá trình hoàn thiện chính sách, pháp luật 

về người lao động chưa thành niên ở nước ta trong thời gian tới. 
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13. Những hướng nghiên cứu tiếp theo: Vấn đề quan niệm về người lao động chưa thành niên, 

các nguyên tắc, nội dung các quy định pháp luật lao động về người lao động chưa thành niên, 

vấn đề tố tụng liên quan đến người lao động chưa thành niên, tác động của hội nhập quốc tế với 

pháp luật về người lao động chưa thành niên…đều có thể trở thành ý tưởng cho các công trình 

nghiên cứu chuyên sâu tiếp theo. 

14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án: 

- Trần Thắng Lợi  (2010), “Một số bất cập trong các quy định pháp luật lao động về người 

lao động chưa thành niên và hướng hoàn thiện” Tạp chí Lao động và Xã hội (385), tr 46-49. 

- Trần Thắng Lợi (2010), “Một số vấn đề khi quy định về độ tuổi người lao động dưới 18 

tuổi trong các luật, bộ luật”, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp (9), tr.48-51. 

- Trần Thắng Lợi (2011), “Pháp luật quốc tế về tuyển dụng, sử dụng lao động trẻ em”, 

Tạp chí Nghiên cứu lập pháp  (4), tr.56-61. 


