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TRƯỚC YÊU CẦU CẢI CÁCH TƯ PHÁP 

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: NGUYỄN DUY GIẢNG 
2. Giới tính: Nam 

3. Ngày sinh: 25/07/1966 

4. Nơi sinh: Hà Tĩnh  

5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số 3611/QĐ-SĐH ngày 22/10/2009 của Gi¸m ®èc Đại học 

Quốc gia Hà Nội.  

6. Tên đề tài luận án: Các chủ thể tiến hành tố tụng trong Luật Tố tụng hình sự Việt Nam trước yêu 

cầu cải cách tư pháp. 

7. Chuyên ngành: Luật hình sự  

8. Mã số: 62.38.40.01 

9. Cán bộ hướng dẫn khoa học: PGS.TS Trần Văn Độ.   

10. Tóm tắt các kết quả mới của Luận án:  

- Luận án là công trình khoa học đầu tiên nghiên cứu một cách chuyên sâu, toàn diện, có hệ thống các vấn đề 

lý luận về các chủ thể tiến hành tố tụng hình sự gồm CQĐT, các cơ quan khác được giao nhiệm vụ tiến hành 

một số hoạt động điều tra, VKS, tòa án và những người có nhiệm vụ, thẩm quyền tố tụng trong các cơ quan 

này ở Việt Nam theo yêu cầu được nêu trong các nghị quyết của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư 

pháp đến năm 2020.  

Quá trình thực hiện Luận án tác giả đã nghiên cứu sâu về quá trình hình thành, phát triển các quy định về các 

chủ thể tiến hành tố tụng của Luật Tố tụng hình sự Việt Nam trong lịch sử từ năm 1945 đến  trước khi có quy 

định của các văn bản pháp luật hiện hành và nghiên cứu so sánh pháp luật của một số nước trên thế giới 

theo các truyền thống pháp luật khác nhau. Kết quả nghiên cứu Đề tài đã góp phần làm sáng tỏ và phát triển 

lý luận về các chủ thể tiến hành tố tụng trong Luật Tố tụng hình sự Việt Nam trước yêu cầu cải cách tư pháp 

hiện nay.  

- Luận án đã nghiên cứu đánh giá toàn diện việc thực hiện quy định về các chủ thể tiến hành tố tụng trong 

thực tiễn hoạt động tố tụng hình sự ở nước ta, những kết quả đã đạt được và những hạn chế, vướng mắc, 

qua đó làm rõ những hạn chế trong quy định của Luật Tố tụng hình sự hiện hành cần được xem xét sửa đổi, 

bổ sung hoặc quy định mới. 

- Trên cơ sở kết quả nghiên cứu về lý luận, tổng kết thực tiễn và làm rõ những yêu cầu của cải cách tư pháp 

trong lĩnh vực tố tụng hình sự, Luận án đã đề xuất các nội dung cần sửa đổi, bổ sung quy định về các chủ thể 

tiến hành tố tụng hình sự nhằm góp phần giải quyết những bất cập, vướng mắc trong các quy định liên quan 

đến CQĐT, cơ quan khác được giao nhiệm vụ tiến hành một số hoạt động điều tra, VKS, tòa án và những 

người có nhiệm vụ thẩm quyền tố tụng trong các cơ quan này, qua đó nhằm góp phần tăng cường hiệu quả 

trong đấu tranh phòng chống tội phạm và bảo vệ quyền con người, quyền công dân, xây dựng một nền tư pháp 

hình sự tiên tiến, đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp ở Việt Nam.  

11. Khả năng ứng dụng thực tiễn:  



 
 

2 

Kết quả nghiên cứu Đề tài Luận án là tài liệu tham khảo có giá trị trong quá trình sửa đổi, bổ sung Bộ 

luật tố tụng hình sự năm 2003, Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân, Luật Tổ chức Tòa án nhân dân 

và xây dựng mới Luật Tổ chức điều tra hình sự. Bản thân tác giả cũng là thành viên của Tổ biên tập 

Bộ luật tố tụng hình sự năm 2003 (sửa đổi, bổ sung) nên có điều kiện để ứng dụng kết quả nghiên 

cứu trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao. 

Luận án có thể được dùng làm tài liệu tham khảo hữu ích cho công tác nghiên cứu, giảng dạy về 

khoa học luật tố tụng hình sự. Các cán bộ trong các cơ quan tố tụng hình sự cũng có thể tìm hiểu, vận 

dụng kết quả nghiên cứu này trong hoạt động thực tiễn. 

12. Các công trình đã công bố có liên quan đến Luận án:   

1. Nguyễn Duy Giảng (2011), “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về việc tăng cường vai trò của 

Viện kiểm sát trong mô hình tố tụng hình sự Việt Nam”, Tạp chí Kiểm sát (02), tr 24 - 32.  

2. Nguyễn Duy Giảng (2013), “Một số đề xuất hoàn thiện quy định của pháp luật tố tụng hình sự về 

Cơ quan điều tra và những người tiến hành tố tụng thuộc Cơ quan điều tra”, Tạp chí Kiểm sát (05), 

tr 46 - 50. 

3. Nguyễn Duy Giảng (2013), “Những vướng mắc, bất cập trong quy định của pháp luật tố tụng hình sự Việt 

Nam về Viện kiểm sát, người tiến hành tố tụng thuộc Viện kiểm sát và một số kiến nghị hoàn thiện”, Tạp chí 

Kiểm sát (06), tr 45 - 49. 

4. Nguyễn Duy Giảng (2014), “Hoàn thiện các quy định của pháp luật tố tụng hình sự về Tòa án, người tiến hành tố 

tụng thuộc Tòa án”, Tạp chí Kiểm sát (03), tr 44 - 47. 

5. Nguyễn Duy Giảng (2014), “Nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan khác được giao nhiệm vụ tiến 

hành một số hoạt động điều tra trong pháp luật tố tụng hình sự hiện hành - một số kiến nghị, đề 

xuất”, Tạp chí Khoa học Kiểm sát số 3, tr 60-63. 
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