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BÁO CÁO THÀNH TÍCH  

5 NĂM THAM GIA TUẦN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

ĐỀ NGHỊ KHEN THƯỞNG BẰNG KHEN BỘ TRƯỞNG  

 

Phòng Quản lý khoa học và trị sự Tạp chí 

 

I- SƠ LƯỢC ĐẶC ĐIỂM, TÌNH HÌNH 

1- Đặc điểm, tình hình 

- Tên đơn vị: Phòng Quản lý khoa học và trị sự Tạp chí Trường Đại học 

Luật Hà Nội. 

- Địa điểm trụ sở: 87 đường Nguyễn Chí Thanh, quận Đống Đa, thành phố 

Hà Nội. 

 Phòng Quản lý khoa học và trị sự Tạp chí được thành lập theo Quyết định 

của Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội số 2557/QĐ-TCCB, ngày 29 

tháng 10 năm 2015 trên cơ sở sáp nhập Phòng Quản lý khoa học và Phòng Biên 

tập sách và trị sự Tạp chí. Hiện nay, Phòng có 11 cán bộ, viên chức, trong đó 02 

người là giảng viên, 09 người là chuyên viên hoặc biên tập viên. Về trình độ 

chuyên môn 02 người là tiến sĩ luật học, 01 người là thạc sĩ ngôn ngữ học đồng 

thời là cử nhân luật; 03 người là thạc sĩ luật học; 05 người là cử nhân luật học. 

Trong số 11 viên chức của Phòng có 07 người là đảng viên. 

2- Chức năng, nhiệm vụ 

Theo quy định, Phòng thực hiện các mảng công tác sau: 1) Quản lý hoạt 

động khoa học và công nghệ của Trường Đại học Luật Hà Nội; quản lý hoạt 

động phối hợp và hợp tác nghiên cứu khoa học của Trường với các cơ sở nghiên 

cứu, cơ quan, tổ chức khác; 2) Thực hiện công tác trị sự Tạp chí Luật học; 3) 

Quản lý hoạt động liên kết xuất bản, in, phát hành giáo trình, sách, học liệu và 

tài liệu khác của Trường; 4) Quản lý hoạt động sở hữu trí tuệ của Trường; 5) 

Thường trực Hội đồng Khoa học và Đào tạo. 

Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, Phòng có trách nhiệm tổ chức thực 
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hiện các kế hoạch nghiên cứu khoa học, tổ chức nghiệm thu kết quả nghiên cứu 

khoa học, phối hợp tổ chức các hội thảo; tổ chức thực hiện các hợp đồng liên kết 

xuất bản, tiến hành biên tập, chế bản và thực hiện hợp đồng in và phát hành các 

sách và tài liệu trên; tổ chức thẩm định nội dung khoa học, biên tập các bài do 

cộng tác viên gửi đăng, đảm bảo cho Tạp chí Luật học được xuất bản và phát 

hành theo định kì mỗi tháng một số (12 số/năm). Ngoài ra, Phòng còn tổ chức 

thẩm định nội dung, biên tập các bài gửi đăng 1-2 đặc san của Tạp chí Luật học. 

II. THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC 

1. Phòng Quản lý khoa học và trị sự Tạp chí là đơn vị đưa ra sáng kiến và 

tham mưu cho lãnh đạo Trường tổ chức Tuần lễ Nghiên cứu khoa học chào mừng 

Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam (18/5). Trên cơ sở sáng kiến và tham mưu 

của Phòng, Tuần lễ Nghiên cứu khoa học đã được tổ chức thường niên tại Trường 

Đại học Luật Hà Nội từ năm 2017 – nay. Cho đến nay, Trường Đại học Luật Hà 

Nội là đơn vị duy nhất trên toàn quốc tổ chức Tuần lễ này nhằm hưởng ứng và 

chào mừng Ngày khoa học và công nghệ Việt Nam.  

2. Phòng Quản lý khoa học và trị sự Tạp chí là đơn vị tham mưu nội dung, 

chủ để tổ chức Tuần lễ của từng năm và là đơn vị chủ trì tổ chức thực hiện các nội 

dung của Tuần lễ. Các nội dung chủ đề của Tuần lễ được đánh giá là phong phú, 

đa dạng, có ý nghĩa thiết thực, đề xuất được nhiều giải pháp hữu ích nhằm tăng 

cường năng lực và phát triển nghiên cứu của Trường trong bối cảnh hội nhập 

quốc tế về giáo dục và quản trị hiện đại, đáp ứng yêu cầu xây dựng Trường 

thành trường trọng điểm đào tạo cán bộ về pháp luật. Các hoạt động trong Tuần 

lễ đã được tổ chức đúng kế hoạch, hiệu quả, nhận được sự hưởng ứng và tham 

gia của đông đảo giảng viên, sinh viên của Trường.  

Năm 2017, các sự kiện chính được tổ chức trong Tuần lễ bao gồm: Lễ khai 

mạc tuần lễ nghiên cứu khoa học, Trưng bày các sản phẩm nghiên cứu khoa học 

của cán bộ, giảng viên và sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội, Tập huấn về 

phương pháp nghiên cứu khoa học dành cho các giảng viên trẻ, Lễ tổng kết sinh 

viên nghiên cứu khoa học năm 2017, Toạ đàm “Công bố quốc tế”, các hoạt động 

hưởng ứng của các khoa chuyên môn. 
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Năm 2018, phối hợp với các đơn vị hữu quan tổ chức thành công, hiệu quả, 

thiết thực Tuần lễ Nghiên cứu khoa học năm 2018 của Trường (từ ngày 14 -

18/5/2018) với các hoạt động: Lễ khai mạc Tuần lễ nghiên cứu khoa học năm 

2018 và Trưng bày các sản phẩm nghiên cứu khoa học của giảng viên, sinh viên 

của Trường; Hội nghị Tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2017; Lễ 

tổng kết Cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2018; Tập huấn và Hội 

thảo về công bố quốc tế; Tổ chức gặp mặt, tri ân các Giáo sư, Phó Giáo sư nhân 

Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam; Tổ chức Lễ ký kết Bản ghi nhớ hợp 

tác nghiên cứu khoa học giữa Trường Đại học Luật Hà Nội và Viện Khoa học 

pháp lý (Bộ Tư pháp). 

 Năm 2019, Tuần lễ Nghiên cứu khoa học được tổ chức từ ngày 13 - 

19/5/2019, với nhiều hoạt động chào mừng ngày Khoa học và Công nghệ Việt 

Nam (18/5/2019), hướng tới kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Trường Đại học Luật 

Hà Nội. Ngoài Lễ khai mạc và bế mạc, trong khuôn khổ Tuần lễ Nghiên cứu khoa 

học năm 2019 đã diễn ra các hoạt động cụ thể như: Tập huấn về thực hiện đề tài 

nghiên cứu khoa học và viết bài công bố quốc tế; Gặp mặt và Tọa đàm với các giáo 

sư, phó giáo sư của Trường về xây dựng nhóm nghiên cứu mạnh; Hội thảo 

“Nghiên cứu khoa học pháp lý trong thời đại Cách mạng Công nghiệp 4.0”; Hội 

nghị tổng kết Cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa học” của Trường Đại học Luật 

Hà Nội năm 2019; Hội nghị tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2018. 

Bên cạnh các sự kiện chính, Tuần Nghiên cứu khoa học năm 2019 còn có các hoạt 

động hưởng ứng do các đơn vị trong Trường tổ chức, diễn ra trước, trong và ngay 

sau Tuần lễ Nghiên cứu khoa học.   

Tiếp nối thành công của các năm trước, năm 2020 Tuần lễ Nghiên cứu khoa 

học năm 2020 của Trường (từ ngày 18 - 22/5/2020) tiếp tục được triển khai với 

nhiều hoạt động đa dạng: Tập huấn cho nghiên cứu sinh về viết và xuất bản bài 

báo quốc tế tại các tạp chí của Hoa Kỳ; Hội thảo khoa học cấp Trường “Ứng 

dụng công nghệ thông tin trong nghiên cứu khoa học và quản lý nghiên cứu 

khoa học pháp lý”; Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi “Sinh viên nghiên cứu khoa 

học” của Trường Đại học Luật Hà Nội năm 2020; Toạ đàm “Nghiên cứu khoa học 

hướng tới phát triển tư duy pháp lý và kỹ năng nghề luật”; Hội nghị tổng kết 

hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2019; Các hoạt động hưởng ứng do các đơn 

vị trong Trường. 

Năm 2021, Tuần lễ Nghiên cứu khoa học sẽ được tổ chức từ ngày 17 – 

23/5/2021 với nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm kỷ niệm 5 năm ngày tổ chức Tuần lễ 
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Nghiên cứu khoa học tại Trường Đại học Luật Hà Nội: Lễ khai mạc Tuần lễ 

Nghiên cứu khoa học, Lễ khai mạc “Bình chọn các công trình nghiên cứu khoa 

học giảng viên Trường Đại học Luật Hà Nội”; Ngày hội giới thiệu, trưng bày 

sản phẩm nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Luật Hà Nội (2015 – 2020); 

Lễ Kỷ niệm Ngày khoa học và công nghệ Việt nam và 5 năm ngày tổ chức Tuần 

lễ Nghiên cứu khoa học của Trường Đại học Luật Hà Nội (18/5/2017 – 

18/5/2021); Lễ tôn vinh các nhà khoa học của Trường; Toạ đàm khoa học cấp 

Trường “Kinh nghiệm viết và công bố quốc tế trong khoa học pháp lý”; Hội 

thảo khoa học “Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XIII và những vấn đề đặt ra 

cho việc xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam”; Hội thảo khoa học cấp Trường “Những vấn đề pháp lý đặt ra trong giai 

đoạn hiện nay – Nghiên cứu của sinh viên Trường Đại học Luật Hà Nội”; Tổng 

kết và công bố Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học năm 2021; Hội nghị 

tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học năm 2020 và Lễ bế mạc Tuần lễ nghiên 

cứu khoa học; Hội thảo khoa học quốc tế: “Pháp luật Việt Nam trong thời đại 

cách mạng công nghiệp lần thứ tư và hội nhập quốc tế”. 

3. Với tư cách là đơn vị chủ trì tổ chức thực hiện, Phòng chủ động tham mưu 

đổi mới nội dung và phương pháp tổ chức Tuần lễ nghiên cứu khoa học nhằm đáp 

ứng yêu cầu thiết thực, hiệu quả, phù hợp với chiến lược phát triển nghiên cứu khoa 

học của Trường trong từng giai đoạn cũng như tình hình thực tiễn. Cụ thể:  

- Tổ chức trao giải cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học thường niên là sự 

kiện được sự chú ý của đông đảo sinh viên, góp phần khuyến khích phong trào 

NCKH của người học cũng như lựa chọn các sản phẩm khoa học tốt để gửi dự thi 

các cuộc thi NCKH sinh viên do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Thành Đoàn Thành phố 

Hồ Chí Minh tổ chức... Trong buổi trao giải, chương trình giao lưu với các giảng 

viên, nhà khoa học luôn là điểm nhấn của chương trình.  

-  Các hoạt động nhằm góp phần nâng cao kỹ năng, năng lực nghiên cứu 

khoa học cho giảng viên, nghiên cứu sinh, đặc biệt là trong viết bài công bố quốc tế 

được tổ chức xuyên suốt 5 năm qua như: Toạ đàm “Công bố quốc tế” (2017); Tập 

huấn và hội thảo về công bố quốc tế (2018); Tập huấn về thực hiện đề tài nghiên 

cứu khoa học và viết bài công bố quốc tế (2019); Tập huấn cho nghiên cứu sinh 

về viết và xuất bản bài báo quốc tế tại các tạp chí của Hoa Kỳ (2020); Toạ đàm 
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khoa học cấp Trường “Kinh nghiệm viết và công bố quốc tế trong khoa học 

pháp lý” (2021).  

- Từ năm 2020, trước bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, Phòng 

đã chủ động đưa ra các phương án tổ chức linh hoạt (trực tiếp kết hợp trực tuyến), 

đảm bảo Tuần NCKH được tổ chức đúng kế hoạch.  

III. CÁC HÌNH THỨC KHEN THƯỞNG ĐÃ ĐƯỢC GHI NHẬN 

Các danh hiệu thi đua,                

Hình thức khen thưởng 

Số quyết định                                                   

ngày, tháng, năm 

1. Danh hiệu thi đua 

Tập thể lao động tiên tiến từ năm 

2004 đến 2019 

 

Tập thể lao động xuất sắc năm 2004 Quyết định số 743/QĐ-BTP ngày 31/12/2004 

Tập thể lao động xuất sắc năm 2006 Quyết định số 2936/QĐ-BTP ngày 29/12/2006 

Tập thể lao động xuất sắc năm 2007 Quyết định số 2911/QĐ-BTP ngày 31/12/2007 

Tập thể lao động xuất sắc năm 2008 Quyết định số 254/QĐ-BTP ngày 20/01/2009 

Tập thể lao động xuất sắc năm 2011 Quyết định số 4524/QĐ-BTP ngày 23/12/2011 

Tập thể lao động xuất sắc năm 2012 Quyết định số 05/QĐ-BTP ngày 02/01/2013 

Tập thể lao động xuất sắc năm 2016 Quyết định số 2623/QĐ-BTP ngày 22/12/2016 

Tập thể lao động xuất sắc năm 2017 Quyết định số 2647/QĐ-BTP ngày 22/12/2017 

Tập thể lao động xuất sắc năm 2018 Quyết định số 3159/QĐ-BTP ngày 28/12/2018 

Tập thể lao động xuất sắc năm 2019 Quyết định số 3136/QĐ-BTP ngày 23/12/2019 

Tập thể lao động xuất sắc năm 2020 Quyết định số 2547/QĐ-BTP ngày 22/12/2020 

2. Hình thức khen thưởng 

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp vì 

có thành tính xuất sắc, đóng góp vào quá 

trình xây dựng, trưởng thành của Tạp chí 

Luật học giai đoạn 1994 - 2014 

Quyết định số 25/QĐ-BTP ngày 

07/01/2015 

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp năm 

2016 

Quyết định số 2623/QĐ-BTP ngày 

22/12/2016 

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và 

Đào tạo năm 2018 

Quyết định số 4584/QĐ-BGDĐT ngày 

26/10/2018 
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Bằng khen của Thành đoàn Thành phố Hồ 

Chí Minh cho đóng góp vào sự phát triển 

của Giải thưởng sinh viên NCKH Eureka 

Quyết định số 482/QĐKT/TĐTN-VP 

ngày 16/11/2018 

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp cho 

đóng góp vào quá trình xây dựng và phát 

triển Trường Đại học Luật Hà Nội 

Quyết định số 2826/QĐ-BTP ngày 

07/11/2019 

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ giáo dục và 

Đào tạo năm 2019 

Quyết định số 4604/QĐ-BGDĐT ngày 

29/11/2019 

Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp năm 

2019 

Quyết định số 3150/QĐ-BTP ngày 

24/12/2019 

HIỆU TRƯỞNG  

  Nhận xét, xác nhận 

 

 

 

Q. TRƯỞNG PHÒNG 

(đã ký) 

 

Hoàng Ly Anh 

BỘ TƯ PHÁP 

Nhận xét, xác nhận 


