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2. Nội dung trang thông tin tóm tắt 

Luận án là công trình nghiên cứu chuyên sâu về nội luật hóa quy định của Công 

ước Liên Hợp quốc về chống tham nhũng (CAC) và Công ước Liên Hợp quốc về 

chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia (CTOC) về nhóm tội phạm tham nhũng và 

một số tội phạm về chức vụ khác (bao gồm tội đưa hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng ảnh 

hưởng đối với người có chức vụ, quyền hạn để trục lợi). Luận án có nhiều đóng góp 

mới về mặt khoa học, cụ thể như sau: 

- Luận án này đóng góp về mặt khoa học cho các nghiên cứu lý luận về nội luật 

hóa, tham nhũng, nội luật hóa hành vi tham nhũng. 

- Luận án này được nghiên cứu trên cơ sở phân tích những yêu cầu bắt buộc và 

yêu cầu tùy nghi của CTOC và CAC và quy định của BLHS 2015 để đưa ra những 

đánh giá chung về điểm tương đồng và khác biệt trong quy định của BLHS 2015 và 

CTOC và CAC đối với nhóm tội phạm tham nhũng và một số tội phạm về chức vụ 

khác (bao gồm tội đưa hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng ảnh hưởng đối với người có 

chức vụ, quyền hạn để trục lợi) từ đó đưa ra kiến nghị phù hợp.  

- Phân tích mười ba bản án cụ thể để đánh giá được những điểm tương thích và 

chưa tương thích của BLHS 2015 về nhóm tội phạm này so với các yêu cầu của CTOC và 

CAC. Ngoài ra, luận án còn đóng góp những kiến nghị có giá trị về mặt khoa học trong 

việc hoàn thiện quy định của BLHS 2015 về nhóm tội phạm này trên cơ sở yêu cầu của 

CTOC và CAC và kinh nghiệm lập pháp của một số quốc gia trên thế giới. 
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1. Opening summany 
- Thesis title: Codifying international conventions against corrupt practices in the 

Vietnamese Penal Code 
- Major: Criminal Law and Criminal Procedure 
- Major code: 9.38.01.04 
- Name of PhD Student: TRẦN THỊ NGỌC KIM. 
- Name of Supervisor:  Associate Professor Ph.D Nguyễn Thị Phương Hoa. 
- Educational institution: Ho Chi Minh City University of Law 
2. The Content of summany infomation 
The thesis is an in-depth study on the internalization of provisions of the United 

Nations Convention against Corruption (CAC) and the United Nations Convention 

against Transnational Organized Crime (CTOC) on criminal groups. committing 

corruption and a number of other position-related crimes (including giving bribes, 

brokering bribes, taking advantage of influence over people with positions and powers 

for personal gain). The thesis has many new scientific contributions, specifically as 

follows: 
- This thesis makes scientific contributions to theoretical studies on internalizing, 

corruption, and internalizing corrupt acts. 
- This thesis is researched on the basis of analyzing the mandatory and optional 

requirements of the CTOC and CAC and the provisions of the Penal Code 2015 in 

order to make general assessments of the similarities and differences in the provisions 

of the CPC. Penal Code 2015 and CTOC and CAC against groups of corrupt criminals 

and a number of other position-related crimes (including crimes of giving bribes, 

brokering bribes, taking advantage of influence over those with positions and powers 

to expel benefits) from which to make appropriate recommendations. 
- Analyze thirteen specific judgments to assess the compatibility and incompatibility 

of the 2015 Penal Code regarding this group of criminals with the requirements of the 

CTOC and CAC. In addition, the thesis also contributes valuable scientific 

recommendations in improving the provisions of the 2015 Penal Code on this group of 

criminals based on the requirements of the CTOC and CAC and the legislative 

experience of some countries in the world. 
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