
ĐỀ TÀI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP K43 

MÔN LUẬT LAO ĐỘNG VÀ ASXH 

 

Lưu ý: Đây là những đề tài (vấn đề) mang tính gợi ý. Sinh viên có thể làm 

đề tài khác nếu có sự đồng ý của giáo viên hướng dẫn. Mọi thay đổi trong về 

thông tin đề tài phải thông báo về cho bộ môn. 

Địa chỉ liên hệ: Cô Phạm Hồng Nhung, ĐT 0977080668 

Link đăng ký đề tài Khóa luận môn Luật Lao động và An sinh xã hội: 

https://forms.gle/kZa39Pnx6kphtebZA 

 

1 Kỷ luật sa thải theo BLLĐ 2019 và thực tiễn thực hiện tại tỉnh (thành 

phố)….. 

2 Giao kết HĐLĐ theo BLLĐ 2019 và thực tiễn thực hiện tại tỉnh (thành 

phố)….. 

3 Chấm dứt HĐLĐ theo quy định của pháp luật lao động Việt Nam 

4 Đơn phương chấm dứt HĐLĐ của NSDLĐ theo BLLĐ 2019  

5 Quyền và nghĩa vụ của các bên khi chấm dứt HĐLĐ- thực trạng và một 

số kiến nghị 

6 Pháp luật về Lương tối thiểu – Thực trạng và giải pháp 

7 Pháp luật về lao động nước ngoài làm việc tại VN- Thực trạng và một số 

kiến nghị 

8 Pháp luật về an toàn lao động và vệ sinh lao động và thực tiễn thực hiện 

tại tỉnh (hoặc doanh nghiệp) 

9. Thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp theo BLLĐ năm 2019- thực 

trạng và kiến nghị 

10. Thương lượng tập thể theo pháp luật Việt Nam 

11. Bồi thường thiệt hại về tài sản trong pháp luật lao động 

12. Đảm bảo quyền nhân thân của NLĐ theo quy định của pháp luật lao động 

Việt Nam. 

13. Hợp đồng lao động vô hiệu theo quy định của pháp luật lao động Việt 

Nam- thực trạng và kiến nghị 

https://forms.gle/kZa39Pnx6kphtebZA


14. HĐLĐ theo pháp luật Việt Nam và pháp luật của nước (ví dụ: Trung 

Quốc hoặc Hàn Quốc…) nhìn từ góc độ so sánh.  

15. Hợp đồng đưa NLĐ Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài – 

thực trạng và một số kiến nghị 

16. Hợp đồng cho thuê lại lao động theo quy định của pháp luật Việt Nam – 

thực trạng và kiến nghị 

17. Bảo đảm quyền làm mẹ của lao động nữ theo pháp luật lao động Việt 

Nam. 

18. Công ước của ILO về tiêu chuẩn lao động và sự nội luật hóa trong pháp 

luật Việt Nam 

19. Thực trạng pháp luật về thời gian làm việc và nghỉ ngơi và thực tiễn thực 

hiện ở (tỉnh, DN) 

20.  Quyền lợi của NLĐ khi bị Tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp – thực 

trạng và một số kiến nghị 

21.  Giải quyết tranh chấp về đơn phương chấm dứt HĐLĐ theo quy định 

của pháp luật Việt Nam – thực trạng và kiến nghị 

22.   Giải quyết tranh chấp về kỷ luật sa thải theo pháp luật lao động Việt 

Nam – thực trạng và kiến nghị 

23.  Đình công trái pháp luật –thực trạng và giải pháp 

24. Pháp luật về nội quy lao động- thực trạng và một số kiến nghị 

25. Pháp luật về đại diện NLĐ – thực trạng và một số kiến nghị 

26. Bảo đảm quyền của lao động nữ và thực tiễn thực hiện tại tỉnh, thành 

phố… 

27. Pháp luật về lao động chưa thành niên và thwucj tiễn thực hiện tại tỉnh 

(thành phố) 

28. Công ước về thương lượng tập thể và sự tương thích của PLLĐVN 

29. Giải quyết tranh chấp về kỷ luật sa thải tại tòa án nhân dân- Thực trạng 

và kiến nghị 

30.  Giải quyết tranh chấp lao động cá nhân tại TAND VN và thực tiễn thực 

hiện tại tỉnh (thành phố)… 

31. Hoàn trả phí đào tạo và giải quyết tranh chấp về hoàn trả phí đạo tạo theo 

quy định của pháp luật VN 



32. Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh theo pháp luật của Mỹ và bài học kinh 

nghiệm cho Việt Nam. 

33. Quyền con người theo quy định của Pháp luật lao động Việt Nam 

34. Bảo đảm Quyền làm việc của NLĐ trong bối cảnh đại dịch covid 

35. Công ước quốc tế về người khuyết tật và sự nội luật hóa trong pháp luật 

Việt Nam. 

36.  Hợp đồng đào tạo nghề theo quy định của pháp luật Việt Nam- thực 

trạng và kiến nghị 

37.  Hợp đồng thử việc theo quy định của pháp luật Việt Nam – thực trạng và 

kiến nghị 

38. Thẩm quyền của TAND trong giải quyết các vụ việc lao động 

39. Hòa giải tranh chấp lao động theo quy định của pháp luật Việt Nam 

40. Giải quyết tranh chấp lao động tại Hội đồng trọng tài lao động – thực 

trạng và kiến nghị 

41. Pháp luật về BHXH tự nguyện và thực tiễn thực hiện tại địa phương…. 

42. Pháp luật về bảo hiểm ốm đau – thực trạng và một số kiến nghị 

43. . Pháp luật về bảo hiểm thai sản – thực trạng và một số kiến nghị 

44. Pháp luật về bảo hiểm hưu trí  bắt buộc – thực trạng và một số kiến nghị 

45. Pháp luật về bảo hiểm tai nạn lao động – thực trạng và một số kiến nghị 

46. Pháp luật về quỹ BHXH – thực trạng và một số kiến nghị 

47. Pháp luật về BHXH đối với người lao động nước ngoài 

48. Pháp luật về BHYT– Thực trạng và kiến nghị 

49. Pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp và thực tiễn thực hiện tại tỉnh (thành 

phố)…. 

50. .Pháp luật về trợ giúp xã hội và thực tiễn thực hiện tại tỉnh (thành phố) 

51. Pháp luật về ưu đãi xã hội và thực tiễn thực hiện tại tỉnh (thành phố)…. 

52. Pháp luật về ASXH của một số quốc gia và bải học kinh nghiệm cho Việt 

Nam 

53. Pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp của một số nước và bài học kinh 

nghiệm cho Việt Nam 

54. Pháp luật về Bảo hiểm y tế của một số nước và bài học kinh nghiệm cho 

Việt Nam 



55. Pháp luật về bảo hiểm hưu trí của một số nước và bài học kinh nghiệm 

cho Việt Nam 

56.  Đề tài do sinh viên tự đề xuất có sự đồng ý của giảng viên hướng dẫn và 

bộ môn . 

                                                 

                                                 Hà Nội ngày 25 tháng 11 năm 2021 

                                                     

                                                        Trưởng bộ môn Luật Lao động 

                                                          PGS. TS. Trần Thị Thúy Lâm 

 

 


