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TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 

PHÒNG QLKH&TSTSC 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

  

  

CÁC HỘI THẢO, TỌA ĐÀM KHOA HỌC TỔ CHỨC NĂM 2016 - 2020 

STT TÊN HỘI THẢO/TỌA ĐÀM 

ĐƠN VỊ  

CHUYÊN MÔN 

 

LOẠI  

HỘI THẢO 

1 

Những vấn đề thời sự của Luật quốc tế và 

việc thúc đẩy quan hệ hợp tác Việt Nam - 

Hàn Quốc  

 

Khoa Pháp luật 

quốc tế, Khoa 

Pháp luật Kinh tế, 

Khoa Pháp luật 

thương mại  

quốc tế 

Quốc tế 

2 
Quyền lập hội ở CHLB Đức và kinh 

nghiệm đối với Việt Nam” 

Tuần lễ Pháp luật 

Đức (Khoa Pháp 

luật hành chính - 

nhà nước) 

Quốc tế 

3 
Pháp luật về đầu tư của Đức và Việt Nam 

trong bối cảnh hội nhập quốc tế 

Tuần lễ Pháp luật 

Đức (Khoa Pháp 

luật kinh tế) 

Quốc tế 

4 
Các Hiệp định thương mại tự do thế hệ 

mới: Cơ hội và thách thức đối với Việt 

Nam 

Tuần lễ Pháp luật 

Đức (Khoa Pháp 

luật thương mại 

quốc tế) 

Quốc tế 

5 

Các vấn đề pháp lý, thực tiễn và giải pháp 

bảo hộ công dân trong bối cảnh quốc tế 

hiện nay 

Khoa Pháp luật 

 quốc tế 
Cấp Trường 

6 

Hiệp định thương mại hàng hóa ASEAN 

(ATIGA) và những tác động đối với hệ 

thống thể chế thương mại của Việt Nam 

Khoa Pháp luật 

 quốc tế 
Cấp Trường 

7 
Chính sách và pháp luật ASEAN về lao 

động và các vấn đề xã hội - Tính tương 

thích của pháp luật Việt Nam 

 

Khoa Pháp luật 

 quốc tế 

Cấp Trường 

8 
Bên lề Diễn đàn pháp luật ASEAN về một 

số công ước của Hội nghị La Hay về tư 

pháp quốc tế” 

Khoa Pháp luật 

 quốc tế 
Cấp Trường 
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9 

Những khía cạnh pháp lý liên quan đến 

phán quyết của Tòa Trọng tài ngày 

12/7/2016 về vụ kiện giữa Philippines và 

Trung Quốc 

Khoa Pháp luật 

 quốc tế 
Cấp Trường 

10 

Nâng cao năng lực giảng dạy cho đội ngũ 

giảng viên trẻ của Trường Đại học Luật 

Hà Nội 

Khoa Pháp luật 

 kinh tế 

Cấp Trường 

 

11 

Đánh giá tác động của TPP và WTO đối 

với pháp luật thuế và dịch vụ tài chính ở 

Việt Nam 

Khoa Pháp luật 

 kinh tế 
Cấp trường 

12 

Xu hướng tập trung kinh tế dưới góc độ 

Pháp luật cạnh tranh - Thực trạng và giải 

pháp 

Khoa Pháp luật 

 kinh tế 
Cấp Khoa 

13 

Tài chính công Việt Nam hướng đến minh 

bạch và hiệu quả: Nhìn từ Luật Ngân sách 

nhà nước 2015 

Khoa Pháp luật 

 kinh tế 
Cấp Trường 

14 

Tọa đàm “Tác động của TPP và EVFTA 

tới Luật Môi trường và Tiếp cận thông tin 

môi trường” 

Khoa Pháp luật 

 kinh tế 
Cấp Trường 

15 
Những điểm mới của Bộ luật tố tụng hình 

sự năm 2015 

Khoa Pháp luật  

hình sự 
Cấp Trường 

16 
Những nội dung mới của Phần chung 

trong Bộ luật hình sự năm 2015 

Khoa Pháp luật  

hình sự 
Cấp Trường 

17 
Những nội dung mới của Phần tội phạm 

trong Bộ luật hình sự năm 2015 

Khoa Pháp luật  

hình sự 
Cấp Trường 

18 
Xây dựng mô hình cấu trúc tâm lý của 

hành vi phạm tội 

Khoa Pháp luật  

hình sự 
Cấp Khoa 

19 
Nạn nhân của tội phạm trong tội phạm học 

hiện đại 

Khoa Pháp luật  

hình sự 
Cấp Khoa 

20 

 

Những điểm mới trong luật tạm giữ, tạm 

giam và luật tổ chức cơ quan điều tra năm 

2015 

Khoa Pháp luật  

hình sự 
Cấp Khoa 
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21 

Những điểm mới của Luật ban hành 

VBQPPL năm 2015 và phương hướng 

triển khai thực hiện 

Khoa Pháp luật 

Hành  chính-nhà 

nước 

 

Cấp trường 

22 

Xử lý văn bản pháp luật khiếm khuyết – 

quy định của pháp luật và thực tiễn thi 

hành 

Khoa Pháp luật 

Hành  chính-nhà 

nước 

 

Cấp Khoa 

23 

Hệ thống chính quyền địa phương ở Việt 

Nam thời kỳ phong kiến và hiện đại từ 

góc nhìn so sánh 

Khoa Pháp luật 

Hành  chính-nhà 

nước 

 

Cấp Khoa 

24 

Pháp luật về phòng, chống tham nhũng ở 

Việt Nam thời kỳ phong kiến – những giá 

trị cần kế thừa 

Khoa Pháp luật 

Hành  chính-nhà 

nước 

 

Cấp Khoa 

25 

Phạm vi và đối tượng của Luật hành chính 

đương đại và một số vấn đề đặt ra đối với 

Luật hành chính Việt Nam hiện nay 

Khoa Pháp luật 

Hành  chính-nhà 

nước 

 

Cấp Khoa 

26 

Những điểm mới của Luật bầu cử đại biểu 

quốc hội và đại biểu hội đồng nhân dân 

năm 2015 

Khoa Pháp luật 

Hành  chính-nhà 

nước 

 

Cấp Khoa 

27 
Những điểm mới của Luật tổ chức tòa án 

nhân dân năm 2015 

Khoa Pháp luật 

Hành  chính-nhà 

nước 
Cấp Khoa 

28 

 Sự phát triển của luật hành chính Việt 

Nam và vấn đề xây dựng giáo trình luật 

hành chính ở Trường Đại học Luật Hà Nội 

Khoa Pháp luật 

Hành  chính-nhà 

nước 
Cấp Khoa 

29 
Giáo dục văn hóa cho sinh viên của 

Trường Đại học Luật Hà Nội hiện nay 

 

Khoa Lý luận 

 chính trị 

Cấp Trường 

30 

Quán triệt nghị quyết Đại hội Đảng lần 

thứ XII  trong giảng dạy ở Trường Đại 

học Luật Hà Nội 

Khoa Lý luận 

 chính trị 

Cấp Trường 
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31 
Bình luận một số điểm mới của Bộ luật 

dân sự năm 2015 
Khoa Pháp luật 

 dân sự 

Cấp Trường 

32 

Bình luận một số điểm mới của Bộ luật tố 

tụng dân sự năm 2015 và những vấn đề 

đặt ra trong thực tiễn thi hành 

Khoa Pháp luật 

 dân sự 

Cấp Trường 

33 

Giảng dạy các môn luật so sánh chuyên 

ngành tại một số cơ sở đào tạo luật trên 

thế giới và bài học kinh nghiệm cho 

Trường Đại học Luật Hà Nội 

Viện Luật so sánh 

 Cấp Trường 

34 
Những nội dung sửa đổi Bộ luật Dân sự 

của Cộng hòa Pháp về nghĩa vụ và hợp 

đồng 

Viện Luật so sánh 

 
Cấp Trường 

    35 

Đào tạo đại học hình thức vừa làm vừa 

học của Trường Đại học Luật Hà Nội – 

Thực trạng và giải pháp 

Khoa Đào tạo  

tại chức 

 

Cấp Trường 

36 

Đào tạo cử nhân luật chất lượng cao tại 

Trường Đại học Luật Hà Nội – Thực trạng 

và giải pháp 

Phòng Đào tạo 

 
Cấp Trường 

37 
Bàn về chuẩn đầu ra các môn ngoại ngữ 

tại Trường Đại học Luật Hà Nội 

Bộ môn 

ngoại ngữ 

 

Cấp Khoa 

38 

Nâng cao hiệu quả dạy và học tiếng Anh 

cơ bản cho sinh viên năm thứ nhất, ngành 

Ngôn ngữ Anh và chất lượng cao. 

Bộ môn 

ngoại ngữ 

 

Cấp Khoa 

39 

Bảo đảm quyền của phụ nữ và thúc đẩy sự 

tham gia của phụ nữ trong cảnh hội nhập 

của đất nước 

Ban vì sự tiến bộ  

phụ nữ 
Cấp Trường 

40 

Xây dựng chương trình môn học Giáo dục 

thể chất theo Thông tư số 25/2015/TT-

BGDĐT Hà Nội, ngày 14/10/2015 

Bộ môn giáo dục 

 thể chất 
Cấp Trường 
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CÁC HỘI THẢO, TỌA ĐÀM KHOA HỌC TỔ CHỨC NĂM 2017 

STT TÊN HỘI THẢO/TỌA ĐÀM 

ĐƠN VỊ  

CHUYÊN MÔN 

 

LOẠI  

HỘI THẢO 

1 

Án lệ - Lý luận, thực tiễn ở Việt Nam và 

một số nước 

Khoa Pháp luật 

Hành chính - Nhà 

nước; 

Viện Luật            

so sánh 

 

Quốc tế 

2 

Tư pháp Trung Quốc và Việt Nam về tội 

phạm môi trường và kinh tế 

Khoa Pháp luật 

hình sự 

 

Quốc tế 

3 

Thực tiễn tư pháp quốc tế tại Pháp và châu 

Âu – Kinh nghiệm cho Việt Nam 

Khoa Pháp luật 

quốc tế 

 

Quốc tế 

4 

Vấn đề pháp luật đặt ra đối với lao động 

di cư - Kinh nghiệm Việt Nam và Trung 

Quốc 

Khoa Pháp luật 

kinh tế 

 

Quốc tế 

5 

Thi hành Công ước về mua bán hàng hóa 

quốc tế (CISG) tại Việt Nam và yêu cầu 

sửa đổi Luật Thương mại 2005 - Bài học 

kinh nghiệm từ Đức và Nhật Bản 

Khoa Pháp luật 

kinh tế, Khoa 

Pháp luật thương 

mại quốc tế 

Quốc tế 

6 

Pháp luật cạnh tranh - Kinh nghiệm của 

Đức trong bối cảnh sửa đổi Luật Cạnh 

tranh Việt Nam” trong khuôn khổ “Những 

ngày Pháp luật Việt - Đức” năm 2017 

Khoa Pháp luật 

kinh tế 

 

Quốc tế 
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7 

Pháp luật môi trường đảm bảo phát triển 

bền vững - Kinh nghiệm của Cộng hoà 

Liên bang Đức và Việt Nam” trong khuôn 

khổ “Những ngày Pháp luật Việt - Đức” 

năm 2017 

Khoa Pháp luật 

kinh tế 

 

 Quốc tế 

8 

Xây dựng chính sách trong hoạt động lập 

pháp 

Khoa Pháp luật 

Hành chính – 

Nhà nước 

Cấp Trường 

9 

Một số vấn đề về thực hiện Luật hôn nhân 

và gia đình năm 2014 

Khoa Pháp luật 

Dân sự 

Cấp Trường 

10 

Pháp luật ASEAN – 50 năm hình thành và 

pháp triển 

Khoa Pháp luật 

Quốc tế 

Cấp Trường 

11 

Những biện pháp tạo sự hứng thú học 

ngoại ngữ cho sinh viên Trường Đại học 

Luật Hà Nội 

Bộ môn ngoại 

ngữ 

Cấp Trường 

12 

10 năm gia nhập WTO của Việt Nam và 

chào đón sự kiện APEC 2017 

Khoa Pháp luật 

thương mại quốc 

tế 

Cấp Trường 

13 

Quán triệt Nghị quyết 04 Ban chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XII trong xây 

dựng Đảng bộ Trường Đại học Luật Hà 

Nội trong sạch, vững mạnh 

Khoa Lý luận 

chính trị 

Cấp Trường 

14 

Vấn đề rèn luyện thể chất trong sinh viên 

Trường Đại học Luật Hà Nội 

Bộ môn giáo dục 

thể chất 

Cấp Trường 

15 

Quyền của người chưa thành niên trong 

pháp luật hình sự một số  nước trên thế 

giới 

Khoa Pháp luật 

hình sự 

Cấp Trường 
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16 

Quy trình xây dựng luật theo pháp luật 

hiện hành từ thực tiễn xây dựng Bộ luật 

hình sự năm 2015 

Khoa Pháp luật 

hình sự, Khoa 

Pháp luật hành 

chính -  nhà nước 

Cấp Trường 

17 

Trao đổi kinh nghiệm tổ chức hoạt động 

của Tạp chí khoa học 

Tạp chí luật học Cấp Trường 

18 

Tọa đàm các chính sách sửa đổi, bổ sung 

Luật Giáo dục Đại học 

Trường Đại học 

Luật Hà Nội phối 

hợp với Bộ Giáo 

dục và đào tạo 

Cấp Trường 

19 

Tọa đàm lấy ý kiến đối với  “Nghị định 

quy định chi tiết về các biện pháp giám 

sát, giáo dục trong trường hợp được miễn 

trách nhiệm hình sự quy định tại Mục 2 

chương XII của Bộ luật Hình sự năm 

2015” 

Khoa Pháp luật 

hình sự 

Cấp Trường 

20 

Định hướng cho sinh viên tại Trường Đại 

học Luật Hà Nội - Nhu cầu và giải pháp 

thực hiện 

Đoàn Thanh niên Cấp Trường 

21 

Chế định "Các bảo đảm thực hiện nghĩa 

vụ" theo Bộ luật dân sự năm 2015 

Khoa Pháp luật 

dân sự 

Cấp Khoa 

22 

Hoàn thiện các quy định của pháp luật 

Việt Nam về bảo hộ quyền tác giả và 

quyền liên quan trong bối cảnh hội nhập 

quốc tế 

Khoa Pháp luật 

dân sự 

Cấp Khoa 

23 

Chứng cứ và chứng minh trong tố tụng 

dân sự 

Khoa Pháp luật 

dân sự 

Cấp Khoa 

24 

Luật Trẻ em năm 2016 và việc thực hiện 

các quyền và bổn phận của trẻ em 

Khoa Pháp luật 

dân sự 

Cấp Khoa 
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25 

Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 

2015 

Khoa Pháp luật 

hành chính – nhà 

nước 

Cấp Khoa 

26 

Quyền tiếp cận thông tin theo pháp luật 

hiện hành 

Khoa Pháp luật 

hành chính – nhà 

nước 

Cấp Khoa 

27 

Xây dựng chính sách trong hoạt động lập 

pháp 

Khoa Pháp luật 

hành chính – nhà 

nước 

Cấp Khoa 

28 

Hiệu lực pháp lý của văn bản pháp luật 

Khoa Pháp luật 

hành chính – nhà 

nước 

Cấp Khoa 

29 

Chính sách quản lí lãnh thổ quốc gia của 

nhà nước Việt Nam trong tiến trình lịch sử 

Khoa Pháp luật 

hành chính – nhà 

nước 

Cấp Khoa 

30 

Pháp luật tố tụng ở Việt Nam trong tiến 

trình lịch sử 

Khoa Pháp luật 

hành chính – nhà 

nước 

Cấp Khoa 

31 

Giải quyết tranh chấp hành chính trong 

quản lí hành chính ở Việt Nam hiện nay 

Khoa Pháp luật 

hành chính – nhà 

nước 

Cấp Khoa 

32 

Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực xây dựng và đất đai 

Khoa Pháp luật 

hành chính – nhà 

nước 

Cấp Khoa 

33 
Phòng ngừa tội phạm từ góc độ tâm lí học 

Khoa Pháp luật 

hình sự 

Cấp Khoa 
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34 

Chế định khởi tố, điều tra, truy tố theo quy 

định của pháp luật tố tụng hình sự Việt 

Nam 

Khoa Pháp luật 

hình sự 

Cấp Khoa 

35 

Góp ý dự thảo Luật Phòng chống tham 

nhũng sửa đổi 

Khoa Pháp luật 

hình sự 

Cấp Khoa 

36 

Bảo vệ quyền của phụ nữ và trẻ em theo 

pháp luật Hình sự Việt Nam 

Khoa Pháp luật 

hình sự 

Cấp Khoa 

37 

Pháp luật về hoạt động kinh doanh mua 

bán nợ 

Khoa Pháp luật 

kinh tế 

Cấp Khoa 

38 

Xây dựng quy chế trong hoạt động và ý 

nghĩa pháp lý đối với việc đảm bảo thực 

hiện nghĩa vụ của tổ chức tín dụng 

Khoa Pháp luật 

kinh tế 

Cấp Khoa 

39 

Quyền sở hữu tài sản trong doanh nghiệp - 

Minh bạch và hiệu quả 

Khoa Pháp luật 

kinh tế 

Cấp Khoa 

40 

Kinh doanh nhà ở xã hội - Những vấn đề 

pháp lý và thực tế 

Khoa Pháp luật 

kinh tế 

Cấp Khoa 

41 

"Không đánh đổi môi trường lấy kinh tế" 

và xu hướng của Luật môi trường. 

Khoa Pháp luật 

kinh tế 

Cấp Khoa 

42 

Bán hàng đa cấp theo pháp luật Việt Nam 

và thực tiễn áp dụng 

Khoa Pháp luật 

kinh tế 

Cấp Khoa 

43 

Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc sửa đổi 

Bộ luật lao động năm 2012 

Khoa Pháp luật 

kinh tế 

Cấp Khoa 

44 

Vùng nhận diện phòng không - những vấn 

đề lý luận và thực tiễn 

Khoa Pháp luật 

quốc tế 

Cấp Khoa 

45 

Những điểm mới của Phần thứ năm Bộ 

luật dân sự năm 2015 về pháp luật áp 

dụng đối với quan hệ dân sự có yếu tố 

nước ngoài 

Khoa Pháp luật 

quốc tế 

Cấp Khoa 
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46 

Tọa đàm “Những vấn đề pháp lý và thực 

tiễn xác lập biên giới Việt Nam - 

Campuchia 

Khoa Pháp luật 

quốc tế 

Cấp Khoa 

47 

Góp ý dự thảo Luật quản lý ngoại thương 

của Việt Nam trong bối cảnh hội nhập 

kinh tế quốc tế hiện  nay 

Khoa Pháp luật 

thương mại          

quốc tế 

Cấp Khoa 

48 

Án lệ của CISG trong thực tiễn trọng tài 

thương mại quốc tế 

Khoa Pháp luật 

thương mại            

quốc tế 

Cấp Khoa 

49 

Phương thức trung gian trong giải quyết 

tranh chấp thương mại quốc tế - kinh 

nghiệm cho VN 

Khoa Pháp luật 

thương mại           

quốc tế 

Cấp Khoa 

50 

Quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt động 

thương mại quốc tế của doanh nghiệp Việt 

Nam 

Khoa Pháp luật 

thương mại          

quốc tế 

Cấp Khoa 

51 

Xây dựng văn hóa học đường ở Trường 

Đại học Luật Hà Nội hiện nay, thực trạng 

và giải pháp 

Khoa Lý luận 

chính trị 

Cấp Khoa 

52 

Mối quan hệ giữa cơ cấu xã hội và pháp 

luật 

Khoa Lý luận 

chính trị 

Cấp Khoa 

53 

Giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy 

môn Những nguyên lý cơ bản của CN 

Mác - Lênin ở Trường Đại học Luật Hà 

Nội  trong bối cảnh toàn cầu hoá 

Khoa Lý luận 

chính trị 

Cấp Khoa 

54 

Tăng cường giáo dục tư tưởng chính trị 

cho sinh viên thông qua giảng dạy các 

môn Lý luận chính trị 

Khoa Lý luận 

chính trị 

Cấp Khoa 

55 

Quyền giáo dục theo quy định của Hiến 

pháp một số quốc gia và liên hệ với Việt 

Nam 

Viện Luật so sánh Cấp Khoa 
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56 

Giảng dạy kỹ năng viết cho sinh viên 

ngành Ngôn ngữ Anh – Chuyên ngành 

tiếng Anh pháp lý 

Bộ môn ngoại 

ngữ 

Cấp Khoa 

57 

Đánh giá việc thực hiện nội dung chương 

trình môn học Giáo dục thể chất của 

Trường Đại học Luật Hà Nội theo Thông 

tư 25 ngày 14/10/2015 

Bộ môn Giáo dục  

thể chất 

Cấp Khoa 
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DANH MỤC HỘI THẢO, TỌA ĐÀM KHOA HỌC TỔ CHỨC NĂM 2018 

STT TÊN HỘI THẢO/TỌA ĐÀM 

ĐƠN VỊ  

CHUYÊN 

MÔN 

 

LOẠI  

HỘI THẢO 

1 

 “Sửa đổi bổ sung Bộ luật Lao động năm 

2012 của Việt Nam - nhìn từ góc độ so 

sánh và quốc tế” 

Khoa Pháp luật 

kinh tế 

Quốc tế 

(thuộc Tuần 

lễ pháp luật 

Việt - Đức lần 

thứ 8) 

2 

Quyền nhân thân của cá nhân trong pháp 

luật dân sự - Những vướng mắc bất cập và 

giải pháp hoàn thiện 

Khoa Pháp luật 

dân sự 
Trường 

3 

Một số quy định trong Phần chung của Bộ 

luật Tố tụng Dân sự năm 2015 và thực tiễn 

áp dụng 

Khoa Pháp luật 

dân sự 
Khoa 

4 

Những vướng mắc trong xử lý hành vi xâm 

phạm quyền sở hữu trí tuệ và hướng hoàn  

thiện pháp luật 

Khoa Pháp luật 

dân sự 
Khoa 

5 

Kiểm soát hoạt động quản lý hành chính 

nhà nước 

Khoa Pháp luật 

hành chính – 

nhà nước 

Khoa 

6 

Công chứng, chứng thực - Những vấn đề lý 

luận và thực tiễn  

Khoa Pháp luật 

hành chính – 

nhà nước 

Khoa 

7 

Quy trình xây dựng văn bản pháp luật 

Khoa Pháp luật 

hành chính – 

nhà nước 

Khoa 

8 

Tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp 

luật, thực trạng và giải pháp 

Khoa Pháp luật 

hành chính – 

nhà nước 

Khoa 
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9 

Nguyên tắc hạn chế quyền cơ bản hiến 

định theo Hiến pháp năm 2013 

Khoa Pháp luật 

hành chính – 

nhà nước 

Khoa 

10 

Pháp luật dân sự Việt Nam trong tiến trình 

lịch sử  

Khoa Pháp luật 

hành chính – 

nhà nước 

Khoa 

11 

Lịch sử Nhà nước và Pháp luật Việt Nam 

trong mối quan hệ với các môn khoa học 

pháp lý cơ sở ngành và chuyên ngành của 

chương trình đào tạo Luật học 

Khoa Pháp luật 

hành chính – 

nhà nước 

Khoa 

12 

Các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật 

tự công cộng trong Bộ luật hình sự năm 

2015 

Khoa Pháp luật 

hình sự 
Khoa 

13 

Bảo đảm quyền con người của người bị 

buộc tội trong tố tụng hình sự 

Khoa Pháp luật 

hình sự 
Khoa 

14 

Biện pháp cưỡng chế theo Bộ luật TTHS 

năm 2015 

Khoa Pháp luật 

hình sự 
Khoa 

15 

Cơ sở khoa học của việc sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Đất đai 2013 

Khoa Pháp luật 

kinh tế 
Trường 

16 

Luật Ngân sách dưới góc độ kinh tế học - 

Lý luận và thực tiễn ở Việt Nam 

Khoa Pháp luật 

kinh tế 
Khoa 

17 

Những vấn đề đương đại của Luật môi 

trường Việt Nam  và quốc tế 

Khoa Pháp luật 

kinh tế 
Trường 

18 

Những điểm mới trong quy định của Luật 

Cạnh tranh năm 2018 

Khoa Pháp luật 

kinh tế 
Khoa 

19 

Bảo vệ môi trường để phát triển kinh tế và 

vai trò của pháp luật 

Khoa Pháp luật 

kinh tế 
Khoa 
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20 

Hệ thống pháp luật thuế tiếp cận dưới góc 

độ bảo vệ quyền lợi người nộp thuế 

Khoa Pháp luật 

kinh tế 
Khoa 

21 

Pháp luật Việt Nam về quản trị công ty và 

xu thế phát triển  

Khoa Pháp luật 

kinh tế 
Khoa 

22 

Lao động chưa thành niên và những vấn đề 

pháp lý đặt ra 

Khoa Pháp luật 

kinh tế 
Khoa 

23 

Thực trạng người tị nạn và trách nhiệm của 

các quốc gia 

Khoa Pháp luật 

quốc tế 
Trường 

24 

Tương trợ tư pháp quốc tế theo điều ước 

quốc tế mà Việt Nam đã ký kết với nước 

ngoài và Pháp luật Việt Nam 

Khoa Pháp luật 

quốc tế 
Khoa 

25 

Hoạt động phòng chống tội phạm xuyên 

quốc gia ASEAN 

Khoa Pháp luật 

quốc tế 
Khoa 

26 

Luật cơ quan đại diện ngoại giao của Việt 

Nam ở nước ngoài - Những vấn đề pháp lý 

và thực tiễn 

Khoa Pháp luật 

quốc tế 
Khoa 

27 

Vai trò của các công ty đaquốc gia trong 

lĩnh vực đầu tư quốc tế và những thách 

thức đặt ra đối với Việt Nam trong giai 

đoạn hiện nay 

Khoa Pháp luật 

thương mại  

quốc tế 

Trường 

28 

Giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế 

bằng các phương thức giải quyết tranh 

chấp thay thế - Lý luận và thực tiễn 

Khoa Pháp luật 

thương mại  

quốc tế 

Khoa 

29 

Bộ nguyên tắc La Hay năm 2015 về chọn 

luật áp dụng cho hợp đồng thương mại 

quốc tế 

Khoa Pháp luật 

thương mại  

quốc tế 

Khoa 

30 

Dạy và học ngoại ngữ trong thời đại công 

nghệ thông tin và số hoá nguồn học liệu – 

Thuận lợi, thách thức và giải pháp 

Bộ môn            

Ngoại ngữ 
Trường 

31 

Các ngôn ngữ ngoài tiếng Anh trong bối 

cảnh toàn cầu hoá: thách thức và giải pháp  

Bộ môn            

Ngoại ngữ 
Khoa 
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32 

Dạy kỹ năng nghe và nói cho sinh viên 

ngành ngôn ngữ Anh - Chuyên ngành tiếng 

Anh pháp lý: Thực trạng và giải pháp  

Bộ môn          

Ngoại ngữ 
Khoa 

33 

Vai trò thế giới quan và phương pháp luận 

của triết học trong đào tạo Sau đại học ở 

Trường Đại học Luật Hà Nội 

Khoa Lý luận 

chính trị 
Trường 

34 

Vận dụng các cặp phạm trù của phép biện 

chứng duy vật nhằm nâng cao năng lực tư 

duy pháp luật 

Khoa Lý luận 

chính trị 
Khoa 

35 

Vận dụng những nguyên lý cơ bản của Chủ 

nghĩa Mác - Lê nin vào phát triển kinh tế 

tư nhân ở Việt Nam 

Khoa Lý luận 

chính trị 
Khoa 

36 

Vấn đề tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của 

sinh viên Luật theo tư tưởng Hồ Chí Minh 

Khoa Lý luận 

chính trị 
Khoa 

37 

Quán triệt Nghị quyết 06 Trung ương Đảng 

khóa XII trong giảng dạy tại Trường Đại 

học Luật Hà Nội 

Khoa Lý luận 

chính trị 
Khoa 

38 

Quán triệt Nghị quyết 07 Trung ương Đảng 

khóa XII trong giảng dạy các môn chính trị 

tại Trường Đại học Luật Hà Nội 

Khoa Lý luận 

chính trị 
Khoa 

39 

Các khía cạnh xã hội của hoạt động xây 

dựng pháp luật ở nước ta hiện nay 

Khoa Lý luận 

chính trị 
Khoa 

40 

Vấn đề người tị nạn và trách nhiệm của các 

quốc gia 

Viện Luật so 

sánh 
Trường  

41 

Hợp đồng vô hiệu trong pháp luật của một 

số nước 

Viện Luật so 

sánh 
Khoa 

42 

Mô hình quản trị công ty cổ phần theo quy 

định pháp luật một số nước và kinh nghiệm 

cho Việt Nam 

Viện Luật so 

sánh 
Khoa 

43 

Phát triển học liệu trong đào tạo sau đại 

học tại Trường Đại học Luật Hà Nội 

Khoa Đào tạo 

 đại học 
Trường 
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44 

Hoạt động khởi nghiệp - Những khía cạnh 

pháp lý 

Đoàn Thanh 

niên 
Trường 

45 

Hoàn thiện mô hình tổ chức chi đoàn giảng 

viên tại Trường Đại học Luật Hà Nội 

Đoàn Thanh 

niên 

Đoàn Thanh 

niên 

46 

Các vấn đề pháp lý về quyền riêng tư - 

kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt 

Nam 

Đoàn Thanh 

niên 

Đoàn Thanh 

niên 

47 

Công bố quốc tế - Kinh nghiệm quốc tế và 

Việt Nam 

Phòng Quản lý 

khoa học và trị 

sự Tạp chí 

Trường 

48 

Vấn đề xây dựng Tạp chí Luật học thành 

tạp chí khoa học theo tiêu chuẩn quốc tế 

Phòng Quản lý 

khoa học và trị 

sự Tạp chí 

Trường 
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DANH MỤC HỘI THẢO, TỌA ĐÀM KHOA HỌC TỔ CHỨC NĂM 2019 

 

STT TÊN HỘI THẢO/TỌA ĐÀM 

ĐƠN VỊ  

CHUYÊN MÔN 

 

LOẠI 

HỘI 

THẢO 

1.  Hội thảo quốc tế “Pháp luật tố tụng dân 

sự liên minh châu Âu, Đức và Việt Nam 

trong bối cảnh hiện nay” 

Khoa Pháp luật 

dân sự 

Quốc tế 

2.  Hội thảo “Hoàn thiện pháp luật hợp đồng 

và giải quyết tranh chấp hợp đồng trong 

xu thế toàn cầu hóa - Góc nhìn từ châu 

Âu và Việt Nam” 

Khoa Pháp luật 

dân sự 

Quốc tế 

3.  Hội thảo “Chế định ly hôn theo pháp luật 

nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam và pháp luật nước Cộng hoà pháp”; 

Khoa Pháp luật 

dân sự 

Quốc tế 

4.  Hội thảo “Tư pháp đối với người chưa 

thành niên - Kinh nghiệm quốc tế và bài 

học cho Việt Nam” 

Khoa Pháp luật 

hình sự 

Quốc tế 

5.  Hội thảo “Pháp luật quốc tế trong đấu 

tranh phòng chống tội phạm rửa tiền” 

Khoa Pháp luật 

hình sự 

Quốc tế 

6.  
Hội thảo “Nghiên cứu pháp luật doanh 

nghiệp Việt Nam và Trung Quốc trong 

bối cảnh cải cách hành chính” 

Khoa Pháp luật 

kinh tế 

Quốc tế 

7.  

Hội thảo quốc tế “Các dự án BOT trong 

lĩnh vực xây dựng cơ sở hạ tầng giao 

thông: Xem xét từ góc độ luật pháp và 

quản lý nhà nước” 

Khoa Pháp luật 

kinh tế 
Quốc tế 

(thuộc 

Tuần lễ 

pháp luật 

Việt - Đức 

8.  
Hội thảo “Pháp luật Việt Nam và pháp 

luật Đức về xử lý vi phạm hành chính: 

Kinh nghiệm và những bước phát triển 

gần đây” 

Khoa Pháp luật 

hành chính – nhà 

nước 

Quốc tế 

(thuộc 

Tuần lễ 

pháp luật 

Việt - Đức 
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9.  Tọa đàm khoa học “Pháp luật về sinh kế 

bền vững và biến đối khí hậu - tiếp cận 

của các quốc gia châu Á” 

Phòng Quản lí 

khoa học và trị sự 

Tạp chí 

Quốc tế 

10.  Tọa đàm "Chính sách đối với các nhà 

khoa học nữ trong nghiên cứu khoa học - 

Quy định pháp luật và thực tiễn tại 

Trường Đại học Luật Hà Nội" 

Phòng Quản lí 

khoa học và trị sự 

Tạp chí 

Trường 

11.  Hội thảo " Đổi mới dạy và học Ngoại 

ngữ đáp ứng yêu cầu Chuẩn đầu ra đối 

với sinh viên không chuyên ngữ tại 

Trường Đại học Luật Hà Nội " 

Bộ môn ngoại 

ngữ 

Trường 

12.  Hội thảo "Nâng cao vai trò của cố vấn 

học tập cho sinh viên trong đào tạo trình 

độ cử nhân theo học chế tín chỉ tại 

Trường Đại học Luật Hà Nội " 

Phòng Đào tạo Trường 

13.  Hội thảo " Đóng góp ý kiến cho Dự thảo 

Chuẩn đầu ra các chương trình đào tạo 

trình độ đại học tại Trường Đại học Luật 

Hà Nội " 

Phòng Đào tạo Trường 

14.  Hội thảo "Kết nối, chia sẻ tài nguyên và 

dịch vụ thư viện giữa các Thư viện Luật 

ở Việt Nam trong bối cảnh của cuộc cách 

mạng công nghiệp 4.0" 

Trung tâm thông 

tin thư viện 

Trường 

15.  Hội thảo " Đánh giá 05 năm thi hành 

Hiến pháp 2013" 

Khoa Pháp luật 

hành chính – nhà 

nước 

Trường 

16.  Hội thảo " CPTPP – Cam kết và thực thi" Khoa Pháp luật 

thương mại          

quốc tế 

Trường 

17.  Hội thảo “Vai trò của Đoàn thanh niên 

Cộng sản Hồ Chí Minh Trường Đại học 

Luật Hà Nội trong 40 năm xây dựng và 

phát triển của Trường Đại học Luật Hà 

Nội” 

Đoàn Thanh niên Trường 
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18.  Hội thảo “Đạo đức cách mạng với trách 

nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên 

Trường đại học Luật Hà Nội theo tinh 

thần các Hội nghị Trung ương khóa XI, 

XII” 

Khoa Lý luận 

chính trị 

Trường 

19.  Hội thảo “Pháp luật quốc tế và một số 

quốc gia về chống phân biệt đối xử” 

Viện luật so sánh Trường 

20.  Hội thảo “Cơ chế báo cáo quốc gia thực 

hiện các điều ước quốc tế về quyền con 

người mà Việt Nam là thành viên” 

Khoa Pháp luật 

quốc tế 

Trường 

21.  Hội thảo "Quyền sở hữu và các quyền 

khác đối với tài sản trong Bộ luật Dân sự 

năm 2015" 

Khoa Pháp luật 

dân sự 

Khoa 

22.  Hội thảo "Góp ý Dự thảo Luật Chuyển 

đổi giới tính" 

Khoa Pháp luật 

dân sự 

Khoa 

23.  Toạ đàm "Tìm kiếm và khai thác nguồn 

học liệu cho giảng dạy môn Luật Hiến 

pháp" 

Khoa Pháp luật 

hành chính – nhà 

nước 

Khoa 

24.  Tọa đàm "Quan điểm đổi mới giáo trình 

Luật Tố tụng hành chính đáp ứng yêu cầu 

đào tạo luật trong bối cảnh cải cách tư 

pháp" 

Khoa Pháp luật 

hành chính – nhà 

nước 

Khoa 

25.  Tọa đàm "Hoàn thiện Chương trình, 

phương pháp giảng dạy cử nhân ngành 

Luật thương mại quốc tế tại Trường Đại 

học Luật Hà Nội" 

Khoa Pháp luật 

thương mại           

quốc tế 

Khoa 

26.  Hội thảo "Các ngôn ngữ Nga, Pháp, 

Trung trước thách thức chuẩn đầu ra 

ngoại ngữ: Thực trạng và giải pháp" 

Bộ môn          

ngoại ngữ 

Khoa 

27.  Hội thảo "Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ xét 

trong mối tương quan giữa Luật Sở hữu 

trí tuệ và các luật khác" 

Khoa Pháp           

luật dân sự 

Khoa 

28.  
Tọa đàm "Dạy tự học ở Bộ môn Lý luận 

chung về nhà nước và pháp luật" 

Khoa Pháp luật 

hành chính - nhà 

nước 

Khoa 
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29.  Hội thảo "Đánh giá quy định của Luật 

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

năm 2015 và định hướng sửa đổi, bổ 

sung" 

Khoa Pháp luật 

hành chính – nhà 

nước 

Khoa 

30.  Hội thảo "Những điểm mới của Luật 

Phòng chống tham nhũng năm 2018" 

Khoa Pháp luật 

hình sự 

Khoa 

31.  Hội thảo "Sở hữu trí tuệ trong CPTPP và 

hoàn thiện pháp luật về sở hữu trí tuệ ở 

Việt Nam trong giai đoạn hiện nay" 

Đoàn Thanh niên Khoa 

32.  Hội thảo "Nuôi con nuôi trong pháp luật 

một số quốc gia - Kinh nghiệm cho Việt 

Nam" 

Khoa Pháp luật 

dân sự 

Khoa 

33.  Hội thảo "Tư tưởng cải cách nhà nước và 

pháp luật trong lịch sử Việt Nam - Giá trị 

và những gợi mở cho hiện nay" 

Khoa Pháp luật 

hành chính –        

nhà nước 

Khoa 

34.  Hội thảo "Kiểm soát việc thực hiện 

quyền lập quy thông qua cơ chế uỷ quyền 

lập pháp ở Việt Nam hiện nay"  

Khoa Pháp luật 

hành chính –         

nhà nước 

Khoa 

35.  Hội thảo "Quản lý nhà nước về cư trú và 

bảo đảm quyền cư trú của cá nhân ở Việt 

Nam hiện nay" 

Khoa Pháp luật 

hành chính –          

nhà nước 

Khoa 

36.  Hội thảo "Một số vướng mắc khi áp dụng 

Bộ luật hình sự đối với các tội xâm phạm 

trật tự quản lý kinh tế và hướng khắc 

phục" 

Khoa Pháp luật 

hình sự 

Khoa 

37.  Hội thảo "Phát triển bền vững và sự thích 

ứng của Pháp luật về bảo vệ và phát triển 

rừng" 

Khoa Pháp luật 

kinh tế 

Khoa 

38.  Hội thảo "Tự do hóa thương mại dịch vụ 

trong tiến trình hội nhập của Cộng đồng 

kinh tế ASEAN - Cơ hội và thách thức 

với Việt Nam" 

Khoa Pháp luật 

quốc tế 

Khoa 
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39.  
Hội thảo "Chủ nghĩa bảo hộ lên ngôi và 

những thách thức đặt ra đối với nền kinh 

tế thế giới trong giai đoạn hiện nay" 

Khoa Pháp luật 

thương mại         

quốc tế 

Khoa 

40.  
Tọa đàm "Xử lý nạn cường hào làng xã 

thế kỷ 15 đến thế kỷ 19 ở Việt Nam" 

Khoa Pháp luật 

hành chính – nhà 

nước 

Khoa 

41.  Tọa đàm "Phát triển bền vững và sự thích 

ứng của Pháp luật về bảo vệ và phát triển 

nguồn lợi thủy sản" 

Khoa Pháp luật 

kinh tế 

Khoa 

42.  Hội thảo "Giáo dục đạo đức học đường 

cho sinh viên trường Đại học Luật Hà 

Nội theo tư tưởng Hồ Chí Minh" 

Khoa Lý luận 

chính trị 

Khoa 

43.  Hội thảo "Phát huy vai trò chủ thể nhận 

thức của sinh viên trong quá trình đào tạo 

ở trưởng Đại học Luật Hà Nội" 

Khoa Lý luận 

chính trị 

Khoa 

44.  
Hội thảo "Hợp đồng hành chính theo quy 

định pháp luật một số nước và kinh 

nghiệm cho Việt Nam" 

Viện Luật so 

sánh 

Khoa 

45.  
Hội thảo "Mang thai hộ và những vấn đề 

phát sinh" 

Khoa Pháp luật 

dân sự 

 

46.  Hội thảo "Những điểm mới trong quy 

định của Bộ luật TTHS năm 2015 về thủ 

tục đặc biệt" 

Khoa Pháp luật 

hình sự 

Khoa 

47.  
Hội thảo "Pháp luật về xác định giá trị 

doanh nghiệp trong hoạt động tái cơ cấu 

tổ chức tín dụng ở Việt Nam" 

Khoa Pháp luật 

kinh tế 

Khoa 

48.  
Hội thảo "Luật Môi trường dưới góc độ 

kinh tế học - Lý luận và thực tiễn ở Việt 

Nam" 

Khoa Pháp luật 

kinh tế 

Khoa 
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49.  Hội thảo "Hoàn thiện pháp luật bảo hiểm 

xã hội bắt buộc theo Nghị quyết số 28- 

NQ/TW Hội nghị Trung ương 7 khóa 

XII" 

Khoa Lý luận 

chính trị 

 

Khoa 

50.  Hội thảo "Cơ chế giải quyết tranh chấp 

đầu tư quốc tế theo quy định của pháp 

luật Việt Nam và các hiệp định thương 

mại tự do thế hệ mới mà Việt Nam là 

thành viên” 

Khoa Pháp luật 

thương mại          

quốc tế 

Khoa 

51.  Hội thảo "Vận dụng Nghị quyết Hội nghị 

lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương 

Đảng khóa XII trong giảng dạy tại trường 

Đại học Luật Hà Nội" 

Khoa Lý luận 

chính trị 

Khoa 

52.  Hội thảo "Chấm dứt hợp đồng theo pháp 

luật của một số quốc gia - Kinh nghiệm 

cho Việt Nam" 

Viện Luật so 

sánh 

Khoa 

53.  Hội thảo "Thủ tục sơ thẩm vụ án dân sự 

theo quy định của Bộ luật Tố tụng dân sự 

năm 2015 và thực tiễn áp dụng" 

Khoa Pháp luật 

dân sự 

Khoa 

54.  Hội thảo "Chế độ tuyển bổ và sử dụng 

công chức ở Việt Nam trong tiến trình 

lịch sử" 

Khoa Pháp luật 

hành chính – nhà 

nước 

Khoa 

55.  Hội thảo "Tập trung kinh tế theo Luật 

Cạnh Tranh năm 2018" 

Khoa Pháp luật 

kinh tế 

Khoa 

56.  Hội thảo "Thực tiễn thi hành Luật đầu tư 

năm 2014 và giải pháp hoàn thiện" 

Khoa Pháp luật 

kinh tế 

Khoa 

57.  
Hội thảo "Những vấn đề pháp lý và thực 

tiễn về kinh doanh các loại bất động sản 

mới ở Việt Nam hiện nay" 

Khoa Pháp luật 

kinh tế 

Khoa 

58.  
Tọa đàm "Góp ý dự thảo Giáo trình Kỹ 

năng thẩm định, thẩm tra dự thảo văn bản 

quy phạm pháp luật" 

Khoa Pháp luật 

hành chính – nhà 

nước 

Khoa 
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59.  Hội thảo "Nhân cách người phạm tội - Lý 

luận và thực tiễn" 

Khoa Pháp luật 

hình sự 

Khoa 

60.  Hội thảo "Các giải pháp nâng cao năng 

lực dạy và học ngoại ngữ tiếp cận giao 

tiếp cho sinh viên không chuyên Trường 

Đại học Luật Hà Nội" 

Bộ môn ngoại 

ngữ 

Khoa 

61.  Hội thảo "Pháp luật trong mối liên hệ với 

chuẩn mực xã hội" 

Khoa Lý luận 

chính trị 

Khoa 

62.  Tọa đàm "Kỹ năng của các nhà thực hành 

luật trong giải quyết tranh chấp thương 

mại quốc tế" 

Khoa Pháp luật 

thương mại quốc 

tế 

Khoa 

63.  Diễn đàn “Lấy ý kiến góp ý dự thảo Luật 

Thanh niên (sửa đổi)” 

Đoàn Thanh niên Khoa 

 

64.  Tọa đàm “Vai trò của các câu lạc bộ sinh 

viên trong quá trình hoạt động của Đoàn 

thanh niên Trường Đại học Luật Hà Nội” 

Đoàn Thanh niên Khoa 

 

65.  Hội thảo: “Góp ý chuẩn đầu ra chương 

trình đào tạo trình độ đại học ngành luật 

của Trường Đại học Luật Hà Nội” 

Khoa Pháp luật 

hình sự - Pháp 

luật dân sự 

Khoa 

66.  Hội thảo: “Góp ý xây dựng chuẩn đầu ra 

chương trình đào tạo trình độ đại học hệ 

chính quy ngành luật – chương trình đào 

tạo chất lượng cao của Trường Đại học 

Luật Hà Nội” 

Khoa Pháp luật 

quốc tế 

Khoa 

67.  Hội thảo: “Góp ý xây dựng chuẩn đầu ra 

chương trình đào tạo trình độ đại học  mã 

ngành luật thương mại quốc tế của 

Trường Đại học Luật Hà Nội” 

Khoa Pháp luật 

thương mại quốc 

tế 

Khoa 

68.  Hội thảo: “Xây dựng chuẩn đầu ra cho 

sinh viên mã ngành luật kinh tế của 

Trường Đại học Luật Hà Nội” 

Khoa Pháp luật 

kinh tế 

Khoa 

69.  Hội thảo: “Góp ý chuẩn đầu ra chương 

trình đào tạo trình độ ngành ngôn ngữ 

anh – chuyên ngành tiếng anh pháp lý” 

Bộ môn ngoại 

ngữ 

Khoa 
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70.  Hội thảo: “Xây dựng nội dung chương 

trình môn học giáo dục thể chất cho sinh 

viên Chất lượng cao Trường Đại học 

Luật Hà Nội” 

Bộ môn giáo dục 

thể chất 

Khoa 
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DANH MỤC HỘI THẢO, TỌA ĐÀM KHOA HỌC TỔ CHỨC NĂM 2020 

 

 

STT TÊN HỘI THẢO/TỌA ĐÀM 

ĐƠN VỊ  

CHUYÊN 

MÔN 

 

LOẠI  

HỘI THẢO 

1 

"Tăng cường lồng ghép giới trong 

chương trình đào tạo ngành luật của 

Trường Đại học Luật Hà Nội" 

Khoa Pháp luật 

dân sự 

Quốc tế 

2 

Đánh giá tác động xã hội của chính 

sách trong Luật ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật 

Khoa Pháp luật 

hành chính - 

nhà nước 

Quốc tế 

3 

"Thực thi Công ước quốc tế về các 

quyền dân sự, chính trị - Kinh nghiệm 

của Cộng hòa Liên bang Đức và Cộng 

hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam"                               

Khoa Pháp luật 

quốc tế 

Quốc tế 

4 

 “Pháp luật đầu tư và  pháp luật doanh 

nghiệp: Một số kinh nghiệm của Đức 

và Việt Nam” (trong Tuần lễ Pháp luật 

Việt Nam) 

Khoa Pháp luật 

kinh tế 

Quốc tế 

(thuộc Tuần 

lễ pháp luật 

Việt - Đức 

Quốc tế 

5 

“Pháp luật bảo hiểm y tế: một số kinh 

nghiệm của Đức và Việt Nam” (trong 

Tuần lễ Pháp luật Việt Nam) 

Viện Luật so 

sánh 

Quốc tế 

(thuộc Tuần 

lễ pháp luật 

Việt - Đức 

Quốc tế 

6 

Hội thảo “Những vấn đề lý luận hiện 

đại về nhà nước và pháp luật” 

Trường ĐH 

Luật HN phối 

hợp với Khoa 

Luật, 

ĐHQGHN 

Bộ 

7 

Hội thảo "Ứng dụng công nghệ thông 

tin trong nghiên cứu và quản lý nghiên 

cứu khoa học pháp lý" 

Phòng 

QLKH&TSTC 

Trường 
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8 

Hội thảo "Tổng kết thí điểm đào tạo hệ 

chính quy trình độ đại học ngành Luật 

Thương mại quốc tế tại Trường Đại 

học Luật Hà Nội" 

Khoa Pháp luật 

thương mại 

quốc tế 

Trường 

9 

Hội thảo "25 năm Việt Nam gia nhập 

ASEAN - Thực tiễn thực hiện nghĩa vụ 

thành viên và triển vọng" 

Khoa Pháp luật 

quốc tế 

Trường 

10 

Hội thảo “Ứng dụng Mô hình Blended 

Learning trong việc phát triển chương 

trình giảng dạy ngoại ngữ tiếp cận  

năng lực cho sinh viên Trường Đại học 

Luật Hà Nội - Thực trạng và giải pháp” 

Bộ môn Ngoại 

ngữ 

Trường 

11 

Hội thảo "Đóng góp ý kiến cho việc 

hoàn thiện các chương trình đào tạo 

trình độ đại học của Trường Đại học 

Luật Hà Nội" 

Phòng Đào tạo Trường 

12 

Hội thảo "Những điểm mới của Luật 

Thi hành án hình sự năm 2019" 

Khoa Pháp luật 

hình sự 

Trường 

13 

Hội thảo “75 năm Liên hợp quốc - 

Thành tựu, thách thức và những đóng 

góp của Việt Nam” 

Khoa Pháp luật 

quốc tế 

Trường 

14 

Hội thảo “25 năm thành lập WTO: 

thành tựu và thách thức” 

Khoa Pháp luật 

thương mại 

quốc tế 

Trường 

15 

Hội thảo "Giảng viên trẻ với phương 

pháp đào tạo trực tuyến tại Trường Đại 

học Luật Nội" 

Đoàn Thanh 

niên 

Trường 

16 

Hội thảo "Hợp nhất văn bản quy phạm 

pháp luật và pháp điển hệ thống quy 

phạm pháp luật ở Việt Nam hiện nay” 

Khoa Pháp luật 

hành chính - 

nhà nước 

Trường 
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17 

Hội thảo "Nâng cao hiệu quả đào tạo 

đại học ngành Luật tại Phân hiệu của 

Trường Đại học Luật Hà Nội tại tỉnh 

Đắk Lắk" 

Phân hiệu Trường 

18 

Hội thảo "Cơ sở của việc sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Đất đai năm 

2013" 

Khoa Pháp luật 

kinh tế 

Trường 

19 

Hội thảo "Các khía cạnh xã hội của 

hoạt động thực hiện pháp luật" 

Khoa Lý luận 

chính trị 

Trường 

20 

Tọa đàm "Hành vi phát tán thông tin, 

hình ảnh cá nhân trên mạng xã hội - 

Những vấn đề pháp lý đặt ra" 

Khoa Pháp luật 

hình sự 

Trường 

21 

Hội thảo "Đào tạo sau đại học tại 

Trường Đại học Luật Hà Nội - Thực 

trạng và giải pháp đổi mới để phát 

triển" 

Khoa Pháp luật 

quốc tế 

Trường 

22 

Tọa đàm "Đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ 

viên chức tại Phân hiệu Trường Đại 

học Luật Hà Nội tại tỉnh Đắk Lắk" 

Phân hiệu Khoa 

23 

Hội thảo “Nguồn của Luật Dân sự và 

áp dụng nguồn để giải quyết các vụ 

việc dân sự” 

Khoa Pháp luật 

dân sự 

Khoa 

24 

Hội thảo “Chủ thể trong tố tụng dân sự 

- Một số vấn đề lý luận và thực tiễn” 

Khoa Pháp luật 

dân sự 

Khoa 

25 

Hội thảo  “Thực trạng thực hiện các 

việc về hôn nhân gia đình tại cơ quan 

đăng ký hộ tịch ở Việt Nam hiện nay 

và hướng hoàn thiện pháp luật” 

Khoa Pháp luật 

dân sự 

Khoa 

26 

Hội thảo “Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ 

trong thời đại cách mạng khoa học 

công nghiệp 4.0” 

Khoa Pháp luật 

dân sự 

Khoa 
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27 

Hội thảo "Góp ý kiến cho chương trình 

đào tạo ngành luật dành cho cán bộ 

pháp chế bộ, ngành" 

Khoa Pháp luật 

hành chính - 

nhà nước 

Khoa 

28 

Tọa đàm "Nghị định 100/2020/NĐ-CP 

về xử phạt hành chính trong lĩnh vực 

giao thông - những tác động đến đời 

sống xã hội” 

Khoa Pháp luật 

hành chính - 

nhà nước 

Khoa 

29 

Tọa đàm "Phương pháp dạy và học các 

môn học thuộc Bộ môn Xây dựng văn 

bản pháp luật” 

Khoa Pháp luật 

hành chính - 

nhà nước 

Khoa 

30 

Hội thảo "Pháp luật đất đai ở Việt Nam 

thế kỷ 15 đến 19 và một số bài học 

kinh nghiệm đối với việc hoàn thiện 

pháp luật đất đai ở Việt Nam hiện nay” 

Khoa Pháp luật 

hành chính - 

nhà nước 

Khoa 

31 

Hội thảo "Tổ chức thi hành pháp luật - 

Một số vấn đề lý luận và thực tiễn ở 

Việt Nam hiện nay. 

Khoa Pháp luật 

hành chính - 

nhà nước 

Khoa 

32 

Hội thảo "Vấn đề bình đẳng quyền và 

nghĩa vụ trong tố tụng hành chính ở 

Việt Nam hiện nay"  

Khoa Pháp luật 

hành chính - 

nhà nước 

Khoa 

33 

Toạ đàm “Xây dựng bài tập nhóm dưới 

hình thức tranh biện phục vụ giảng dạy 

Luật Hiến pháp” 

Khoa Pháp luật 

hành chính - 

nhà nước 

Khoa 

34 

Tọa đàm: "Giảng dạy theo định hướng 

phát triển năng lực cho người học ở Bộ 

môn Lý luận chung về Nhà nước và 

pháp luật" 

Khoa Pháp luật 

hành chính - 

nhà nước 

Khoa 

35 

Hội thảo "Sử dụng tình huống nhằm 

nâng cao tính thực tiễn trong giảng dạy 

luật tại Khoa Pháp luật  hành chính - 

nhà nước, Trường Đại học Luật Hà 

Nội” 

Khoa Pháp luật 

hành chính - 

nhà nước 

Khoa 
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36 

Tọa đàm “Quản lý nhà nước đối với 

làng xã ở Việt Nam trong quá trình lịch 

sử" 

Khoa Pháp luật 

hành chính - 

nhà nước 

Khoa 

37 

Hội thảo "Các tội xâm phạm hoạt động 

tư pháp trong BLHS năm 2015" 

Khoa Pháp luật 

hình sự 

Khoa 

38 

Hội thảo "Phòng ngừa các tội phạm 

tình dục ở Việt Nam" 

Khoa Pháp luật 

hình sự 

Khoa 

39 

Hội thảo "Phương pháp tác động tâm lí 

trong hoạt động điều tra vụ án hình sự - 

lí luận và thực tiễn" 

Khoa Pháp luật 

hình sự 

Khoa 

40 

Hội thảo "Chế định bào chữa, bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, 

đương sự trong Bộ luật tố tụng hình sự 

năm 2015" 

Khoa Pháp luật 

hình sự 

Khoa 

41 

Hội thảo "Những bất cập trong quá 

trình áp dụng Luật thuế thu nhập cá 

nhân ở Việt Nam hiện nay" 

Khoa Pháp luật 

kinh tế 

Khoa 

42 

Hội thảo "Luật đất đai dưới góc độ 

kinh tế học - Lý luận và thực tiễn ở 

Việt Nam" 

Khoa Pháp luật 

kinh tế 

Khoa 

43 

Hội thảo "Giải quyết tranh chấp kinh 

doanh, thương mại bằng thương lượng 

và hoà giải - Thực tiễn và kiến nghị" 

Khoa Pháp luật 

kinh tế 

Khoa 

 

44 

Hội thảo "Nâng cao chất lượng đào 

tạo, giảng dạy các môn học Luật kinh 

tế trong điều kiện tự chủ đại học 

Khoa Pháp luật 

kinh tế 

Khoa 

45 

Hội thảo "Pháp luật kinh tế Việt Nam - 

Những vấn đề đương đại" 

Khoa Pháp luật 

kinh tế 

Khoa 

46 

Hội thảo "Bộ luật Lao động năm 2019 

và việc triển khai thực thi" 

Khoa Pháp luật 

kinh tế 

Khoa 

47 

Hội thảo "Luật bảo vệ môi trường - 

Thực trạng và hướng hoàn thiện" 

Khoa Pháp luật 

kinh tế 

Khoa 
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48 

Hội thảo "Thực trạng pháp luật về hỗ 

trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ và kiến 

nghị hoàn thiện" 

Khoa Pháp luật 

kinh tế 

Khoa 

49 

Hội thảo "Tích tụ và tập trung đất đai 

để phát triển sản xuất nông nghiệp - 

Những vấn đề pháp lý và thực tiễn đặt 

ra" 

Khoa Pháp luật 

kinh tế 

Khoa 

50 

Hội thảo "Rà soát, xây dựng Chương 

trình đào tạo chất lượng cao” 

Khoa Pháp luật 

quốc tế 

Khoa 

51 

Hội thảo “Chương trình đào tạo trình 

độ đại học Ngành Luật Thương mại 

quốc tế của Trường Đại học Luật Hà 

Nội” 

Khoa Pháp luật 

thương mại 

quốc tế 

Khoa 

52 

Tọa đàm “Kỹ năng cần thiết cho sinh 

viên khi ra trường: chuẩn bị hồ sơ, tìm 

kiếm thông tin và phỏng vấn” 

Khoa Pháp luật 

thương mại 

quốc tế 

Khoa 

53 

Tọa đàm “Kinh nghiệm cho thương 

nhân Việt Nam trong việc soạn thảo và 

thực thi các hợp đồng thương mại quốc 

tế” 

Khoa Pháp luật 

thương mại 

quốc tế 

Khoa 

54 

Hội thảo "Triển khai giảng dạy môn 

Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam theo 

tinh thần công văn số: 3056/BGDĐT-

GDĐH tại trường Đại học Luật Hà 

Nội" 

Khoa Lý luận 

chính trị 

Khoa 

55 

Hội thảo "Triển khai nội dung giảng 

dạy môn Triết học Mác - Lênin theo 

Công văn số 3054/BGDĐT ngày 

19/7/2019 tại Trường Đại học Luật Hà 

Nội" 

Khoa Lý luận 

chính trị 

Khoa 

56 

Hội thảo "Giáo dục truyền thống yêu 

nước cho sinh viên Trường Đại học 

Luật Hà Nội theo tư tưởng Hồ Chí 

Minh" 

Khoa Lý luận 

chính trị 

Khoa 
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57 

Hội thảo "Giải thích pháp luật thành 

văn ở một số quốc gia - Kinh nghiệm 

cho Việt Nam" 

Viện luật so 

sánh 

Khoa 

58 

Hội thảo "Tư duy pháp lý trong hành 

nghề luật và góc nhìn từ các truyền 

thống Common Law và Civil Law" 

Viện luật so 

sánh 

Khoa 

59 

Hội thảo “Rà soát, cập nhật, đánh giá 

và sửa đổi chương trình đào tạo trình 

độ đại học ngành Ngôn ngữ Anh, 

chuyên ngành Tiếng Anh pháp lý tại 

Trường Đại học Luật Hà Nội”  

Bộ môn ngoại 

ngữ 

Khoa 

60 

Tọa đàm “Đánh giá trên lớp học trong 

dạy và học ngoại ngữ tại Trường Đại 

học Luật Hà Nội- thực trạng và giải 

pháp” 

Bộ môn ngoại 

ngữ 

Khoa 

61 

Hội thảo "Tính tự chủ trong dạy và học 

ngoại ngữ tại trường Đại học Luật Hà 

Nội - Thực tiễn và giải pháp”  

Bộ môn ngoại 

ngữ 

Khoa 

62 

Hội thảo “Xây dựng môi trường dạy và 

học ngoại ngữ trong Trường Đại học 

Luật Hà Nội”  

Bộ môn ngoại 

ngữ Khoa 

63 

Hội thảo "Hoàn thiện quy định pháp 

luật về đầu tư trong bối cảnh hội nhập 

quốc tế ở Việt Nam hiện nay" 

Đoàn Thanh 

niên Khoa 

64 

Rà roát, đánh giá và hoàn thiện chương 

trình Đào tạo đại học ngành Luật kinh 

tế của Trường Đại học Luật Hà Nội 

K. PLKT Khoa 

65 

Rà soát, cập nhật và sửa đổi Chương 

trình đào tạo trình độ Đại học    ngành 

Luật của Trường Đại học Luật Hà Nội 

Khoa PLHS - 

PLDS 
Khoa 

66 

Tọa đàm "Góp ý cho dự thảo quy chế 

quản lý khai thác và bảo vệ quyền sở 

hữu trí tuệ của Trường Đại học Luật Hà 

Nội" 

Khoa PLDS Khoa 
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67 

Hội thảo "Sơ kết mã ngành đào tạo hệ 

chính quy trình độ đại học ngành Ngôn 

ngữ Anh - chuyên ngành tiếng anh 

pháp lý tại Trường Đại học Luật Hà 

Nội" 

BMNN Khoa 

 

 

 

 

 

 

 


