
                                                                                                                  Trong xu thế toàn cầu hoá và mở rộng giao lưu thương mại giữa các quốc gia hiện nay thì sự 
                                                                                                                  trao đổi và giao lưu tư pháp giữa phương Đông và phương Tây là một tất yếu khách quan. 
                                                                                                                  Không chỉ luật “nội dung” mà luật “hình thức” đều là cơ sở pháp lý quan trọng cho việc bảo vệ 
                                                                                                                  các qu                                                                                                                  các quyền và lợi ích hợp pháp của các cá nhân, pháp nhân nước ngoài.
thương mại với Việt Nam.
                                                                                                                  Để có một cái nhìn thấu đáo về pháp luật Tố tụng Dân sự Việt Nam và các nước trong tiến trình
                                                                                                                  hội nhập kinh tế quốc tế, Đội hình Tư vấn và Giảng dạy pháp luật cộng đồng CLE – UEL dưới 
                                                                                                                                                                                                                                    sự chỉ đạo của Ban chủ nhiệm Khoa Luật đã vinh dự tổ chức buổi WORKSHOP với chủ đề: 
                                                                                                                  “Comparative Civil procedure and Courts" vào lúc 08h30 ngày 31/01/2018. Về phía đại diện 
                                                                                                                  Trường Đại học Kinh tế - Luật là PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện - Phó Hiệu trưởng Trường Đại học
                                                                                                                                                                                                                                    Kinh tế - Luật, PGS.TS Lê Vũ Nam – Trưởng Khoa Luật, TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung – Phó 
                                                                                                                  trưởng Khoa Luật, thầy Lê Hoài Nam – Giảng viên Khoa Luật và các thành viên Đội CLE. Đội 
CLE cũng vinh dự được đón tiếp những vị khách mời là Giáo sư Fred Ross, Thẩm phán David Prince, Giáo sư John Park cùng các bạn sinh viên đến từ 
Trường Đại học HanDong (Hàn Quốc). Đến với buổi hội thảo lần này, các bạn sinh viên sẽ có cơ hội nắm bắt và củng cố những kiến thức vô cùng bổ ích 
vvề pháp luật tố tụng dân sự Việt Nam và các nước thông qua phần chia sẻ của các vị khách mời. Đặc biệt, các bạn sinh viên có thể trau dồi khả năng 
giao tiếp bằng tiếng Anh thông qua việc giao lưu giữa sinh viên hai trường. Bên cạnh đó, các ban sinh viên Hàn tại Trường Đại học HanDong chia sẻ về 
cuộc sống thường nhật và thời gian biểu học tập của một sinh viên Luật tại nền giáo dục ở Hàn Quốc. Kết thúc chương trình, TS. Nguyễn Thị Hồng Nhung đại 
diện cho Khoa Luật Trường Đại học Kinh tế - Luật trao quà lưu niệm cho các vị khách mời đến từ Trường Đại học HanDong. Với những nụ cười rạng rỡ, những 
cái bcái bắt tay thật chặt hứa hẹn mối quan hệ hợp tác tốt đẹp lâu dài giữa Khoa Luật Trường Đại học Kinh tế - Luật và Trường Đại học HanDong (Hàn Quốc).

                                                                                                  Mỗi khi kết thúc một cuộc hành trình con người ta luôn luôn mang về cho mình một balo kỉ niệm đầy
                                                                                                  ắp sóng gió, nắng mưa, cả những nỗi buồn niềm vui của những ngày đã qua. Các chiến sĩ của Đội hình 
                                                                                                  Tư vấn và Giảng dạy Pháp luật cộng đồng đã có một chuyến đi như thế - chiến dịch Xuân Tình nguyện
                                                                                                  2018 đã                                                                                                   2018 đã khép lại sau những ngày cùng nhau "mang sắc vàng đến khắp mọi nơi". 

                                                                                                  Với sứ mệnh: “Mang ánh sáng pháp lí đến với cộng đồng”, tổng kết lại 05 ngày chiến dịch, chúng tôi 
                                                                                                  đã thực hiện được 02 bài giảng: Bài giảng "Trộm cắp tài sản" cho người dân ở huyện Nhà Bè vào 
                                                                                                                                                                                                    chiều ngày 4/02/2018 và bài giảng "Bạo lực học đường" cho học sinh trường THCS Trung Lập Hạ - Củ 
                                                                                                  Chi vào sáng ngày 5/02/2018; 01 Phiên tòa giả định với nội dung "Bạo lực học đường" ở Trường THCS
                                                                                                  Tân Tiến - Củ Chi vào sáng ngày 6/02/2018; song song với hoạt động này là hoạt động đặt bàn tư vấn 
                                                                                                                                                                                                    pháp luật miễn phí cho người dân; 02 bài phát thanh: Bài phát thanh về "An toàn giao thông" và bài 
                                                                                                  phát thanh về " Trộm cắp tài sản"; hơn 300 tờ rơi tuyên truyền pháp luật về "phòng chống tệ nạn 
                                                                                                  đánh bạc" đã đến tay người dân.                                                                                                 
GGấp lại chiếc áo vàng mang tên “Xuân tình nguyện”, lòng chúng tôi vừa vui lại vừa buồn. Vui vì đã làm cho mùa xuân này trở nên ý nghĩa hơn, buồn vì chạnh
lòng khi phải chia tay nhau sau những ngày gắn bó. Cứ ngỡ mỗi đứa sẽ vỡ òa trong nước mắt nhưng khi nhận ra rằng: “Đây chỉ là cuộc chia tay chứ không
phải chia xa” thì cảm thấy được an ủi rất nhiều. Xa nhau để nhớ nhau và sẽ còn gặp lại mà! Tại sao phải khóc? Hãy cười lên! Và hãy kể cho nhau nghe về 
mùa xuân của chúng ta!. Có lẽ, điều làm chúng tôi nhớ nhất không phải là lúc được khoác lên chiếc áo thẩm phán, kiểm sát viên hay luật sư, được đứng trên
sân sân khấu để giảng hay được chụp những bức ảnh lung linh mà là chính những giây phút này đây. Đó là những bữa cơm mà chúng ta quây quần bên nhau,
bữa cơm càng ngon khi có tình anh, tình chị, tình bè bạn. Đó là những hình ảnh của người anh, người chị của tôi – là người lúc nào cũng lo cho chúng tôi
từ lúc ăn đến lúc ngủ. Và người đồng đội lặng lẽ nhìn những đứa em và các bạn của mình. Chỉ vậy thôi cũng đủ làm ánh mắt ấy sáng lên niềm hạnh phúc. 

Mùa xuân này, đối với chúng tôi, CLE là ngôi nhà thứ 2, nơi mà chúng tôi có thể chia sẻ cho nhau những chuyện chưa bao giờ kể. Đó là những lúc một 
người người khóc mà cả Đội cùng đau, vì đối với chúng tôi “Dù chỉ một phút, một giây cũng không thể bỏ rơi người đồng đội của mình”, là lúc chúng ta nói thật
lòng mình, lúc chúng ta đón nhận mọi thứ bằng cả trái tim. Đơn giản là vậy!

                                                                                                               Trước sự chào đón háo hức của các bạn sinh viên, “Tọa đàm Tư vấn Hướng 
                                                                                                               nghiệp nghề luật lần VII năm 2018” đã diễn ra thành công tốt đẹp vào sáng 
                                                                                                               thứ bảy ngày 31/03/2018,  tại Hội trường A Trường Đại học Kinh tế - Luật. 
                                                                                                                                                                                                                              Buổi Tọa đàm rất vinh dự được đón tiếp các vị khách mời là những chuyên 
                                                                                                               gia hàng đầu đến từ các nghề nghiệp pháp lý khác nhau trong lĩnh vực luật. 
                                                                                                               Về phía khách mời vinh dự có sự tham dự:
                                                                                                               • PGS.                                                                                                               • PGS.TS Lê Vũ Nam - Trưởng Khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế - Luật.
                                                                                                               • Ông Nguyễn Văn Tráng - Trưởng văn phòng công chứng Hội Nhập.
                                                                                                               • Luật sư Phạm Thị Thoa - Giám đốc Công ty TNHH MTV Apolat Legal.
                                                                                                               •                                                                                                                • Kiểm sát viên Võ Văn Thêm - Phó Viện Trưởng VKSND cấp cao tại TP.HCM.                                                                                                                         
                                                                                                               • Thẩm phán Lại Văn Trình - Thẩm phán cao cấp – TAND cấp cao TAND TP.HCM. 
                                                                                                               • Tiến sĩ - Luật sư Phan Trung Hoài – Văn phòng luật sư Phan Trung Hoài.
                                                                                                               •                                                                                                                • Ông Nguyễn Trung Nghĩa - Giám đốc pháp chế Ngân hàng thương mại
                                                                                                                cổ phần Á Châu.
Đại diện Khoa Luật Trường Đại học Kinh tế - Luật là PGS.TS Lê Vũ Nam - Trưởng Khoa Luật, PGS.TS Nguyễn Thị Hồng Nhung - Phó 
Trưởng Khoa Luật. Đồng thời, buổi Tọa đàm hân hạnh được đón tiếp Quý vị đại biểu, Quý Thầy Cô và hơn 300 bạn sinh viên đến từ 
các cơ sở đào tạo Luật trên địa bàn TP.HCM:  Trường ĐH Sài Gòn, Trường ĐH Công nghệ (HUTECH), Trường ĐH Công nghiệp, Trường 
ĐHĐH Y Dược - TP.HCM, Trường ĐH Ngân Hàng, Trường ĐH Công nghệ thông tin, Trường ĐH Luật và Trường ĐH Kinh tế - Luật.

Mở đầu chương trình là phần phát biểu Khai mạc buổi Tọa đàm của PGS.TS Lê Vũ Nam. Khoa Luật luôn nêu cao nhiệm vụ đào tạo 
kiến thức, kĩ năng và đạo đức cho các bạn sinh viên. Đặc biệt, Thầy khẳng định việc định hướng nghề nghiệp cho các bạn sinh viên 
là một điều hết sức quan trọng và cần thiết nhất là trong bối cảnh hội nhập như hiện nay. Tiếp theo là phần giao lưu chia sẻ với các 
vị khách mời. Với sự chia sẻ chân thành của các vị khách mời đã giúp sinh viên càng háo hức và mạnh dạn đặt ra những trăn trở 
như:như: Cần chuẩn bị những gì khi muốn tập sự ở Tòa án? Làm thế nào để trở thành một Kiểm sát viên? Để trở thành một luật sư có 
đủ bản lĩnh vững vàng thì cần chuẩn bị những tâm thế và kỹ năng gì?

Đặc biệt, buổi Tọa đàm càng nóng hơn khi Thầy Lưu Minh Sang - Giảng viên Khoa Luật, nêu lên những lo lắng bấy lâu nay của các 
bạn sinh viên làm thế nào để có thể sống “sạch” được với nghề mà vẫn đảm bảo được chi phí trong cuộc sống và sinh viên mới ra 
trường nên làm thuê hay làm chủ? Các vị khách mời - những người Thầy/Cô trong buổi Tọa đàm của chúng ta đã rất tâm huyết chia 
sẻ sẻ với các bạn sinh viên cần nỗ lực rèn luyện và thắp lên ngọn lửa đam mê để sống được với nghề và luôn cố gắng bình tĩnh trước 
những khó khăn trên hành trình theo đuổi nghề. Bên cạnh đó, các vị khách mời cũng đặt niềm tin vào các bạn sinh viên, mong các 
bạn hãy học tập thật tốt, rèn luyện kĩ năng và tìm kiếm cho mình cơ hội phát triển bản thân.

Sau gần 4 giờ đồng hồ được lắng nghe chia sẻ cũng như trao đổi cùng các vị khách mời, “Tọa đàm Tư vấn Hướng nghiệp nghề Luật 
lần VII” cũng đã khép lại. Nhìn gương mặt háo hức của các bạn sinh viên, Ban Tổ chức tin rằng Buổi Tọa đàm đã tháo gỡ những khúc 
mắmắc, trăn trở của các bạn sinh viên trước cánh cửa vào hành nghề luật. Cuối lời, Đội CLE chân thành cảm ơn sự có mặt của các vị 
khách mời, Quý Thầy Cô cùng toàn thể các bạn sinh viên đã tạo nên một buổi Tọa đàm ý nghĩa và thành công. Hi vọng qua đây các
bạn sinh viên sẽ nỗ lực tích lũy cho mình những kiến thức và kinh nghiệm cùng với việc thắp lên ngọn lửa đam mê và niềm tin để 
vững vàng bước đi trên con đường của mình. Với niềm tin, sự cầu thị và nỗ lực, mọi khó khăn sẽ là cơ hội giúp ta trưởng thành.

                                                                                                                                AUN – QA (Asean University Network – Quality Assurance) là mạng lưới chuyên trách về Đảm 
                                                                                                                                bảo chất lượng giáo dục đại học của AUN, được thành lập với nhiệm vụ thúc đấy hoạt động 
                                                                                                                                đảm bảo chất lượng tại các cơ sở giáo dục đại học, nâng cao chất lượng giáo dục đại học và 
                                                                                                                                hợp tác                                                                                                                                 hợp tác với các tổ chức trong khu vực và quốc tế vì lợi ích chung của cộng đồng ASEAN. 
                                                                                                                                
                                                                                                                                Vừa qua, từ ngày 23/01/2018 – 25/01/2018, ngành Luật Dân sự của Khoa Luật – Trường Đại 
                                                                                                                                học                                                                                                                                 học Kinh tế - Luật đã tiến hành đánh giá chất lượng giáo dục theo tiêu chuẩn AUN – QA. Phía 
                                                                                                                                đoàn đánh giá gồm có Prof.Dr Myrna S.Austria – Đại học De La Salle, Philippines và Dr.Yu Un 
                                                                                                                                Oppusunggu, Đại học Indonesia, Indonesia. Kết quả cuối cùng, ngành Luật Dân sự của Khoa 
                                                                                                                                                                                                                                                                Luật đã đạt chuẩn kiểm định AUN – QA với số điểm khá cao 4.4. Đây là thành quả khẳng định 
                                                                                                                                chất lượng đào tạo đáp ứng được yêu cầu xã hội, nhu cầu hội nhập quốc tế của chương trình 
                                                                                                                                đào tạo Luật Dân sự; kết quả là minh chứng cho sự nỗ lực của toàn thể lãnh đạo Đại học Quốc
                                                                                                                                                                                                                                                                gia, Nhà Trường; giảng viên, chuyên viên và nhân viên toàn trường.

Nhằm tìm hiểu sâu hơn về bản quyền (Copyright), đồng thời tăng cường mối
quan hệ hợp tác giữa hai trường, Đội hình Tư vấn và Giảng dạy pháp luật cộng 
đồng CLE – UEL dưới sự chỉ đạo của Khoa Luật đã vinh dự tổ chức Buổi 
WORKSHOP với chủ đề “Copyrights” vào lúc 09h00 ngày 28/02/2018. Về phía 
đại diện Trường Đại học Kinh tế - Luật, Đội CLE vinh dự đón tiếp PGS.TS Lê Vũ  
Nam – Trưởng Khoa Luật, PGS.TS Dương Anh Sơn – Trưởng Khoa Luật Kinh tế, 
TTS. Nguyễn Thị Hồng Nhung  –  Phó trưởng Khoa Luật, ThS. Lê Bích Thủy – Trưởng 
Phòng quan hệ đối ngoại cùng các thầy cô là giảng viên Khoa Luật và các 
thành viên Đội CLE. Đội CLE cũng vinh dự được đón tiếp những vị khách mời 
là Giáo sư Chun – Jen CHEN, PGS. Szu – Ting CHEN đến từ Trường Đại học CHEN 
– KUNG (Đài Loan).

Tại buổi hội thảo, hai bên đã có những trao đổi vô cùng thú vị về những mong muốn được giao lưu, mở rộng hợp tác trên các lĩnh 
vực trao đổi giảng viên, sinh viên cùng với việc tăng cường các hội thảo khoa học,… Đặc biệt là phần chia sẻ từ đại diện hai trường 
về “Copyrights”. Đây là cơ hội để các bạn sinh viên có cái nhìn về bản quyền “Copyright” ở Việt Nam và Đài Loan, tích lũy cho bản 
thân những kiến thức pháp luật và trau dồi kĩ năng giao tiếp bằng tiếng Anh của mình. Bên cạnh đó, các thành viên Đội CLE 
cũng đã có phần chia sẻ ngắn gọn về đời sống sinh viên tại Trường Đại học Kinh tế - Luật nói chung và Đội CLE nói riêng. Kết 
thúc chương tthúc chương trình, PGS.TS Lê Vũ Nam và PGS.TS Dương Anh Sơn thay mặt Khoa Luật và Khoa Luật Kinh tế Trường Đại học Kinh tế - 
Luật trao quà lưu niệm cho các vị khách mời đến từ Trường Đại học CHEN – KUNG (Đài Loan), đồng thời hứa hẹn xây dựng mối quan 
hệ tốt đẹp, bền chặt giữa hai bên.

BẢN TIN KHOA LUẬT
Qúi I - Năm 2018-


