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GIỚI THIỆU 

KHOA PHÁP LUẬT THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ 

(cập nhật tháng 5/2018) 

 

                                                                                  

 

 

 

 

                                                            

 

 

 

Ngày 11/02/2011, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 580/QĐ-

BGDĐT về việc giao cho Trường Đại học Luật Hà Nội thí điểm đào tạo hệ chính 

quy trình độ đại học ngành Luật thương mại quốc tế. Từ tháng 9/2011, Trường đã 

tiến hành tuyển sinh và đến thời điểm tháng 5/2018, đã và đang đào tạo bảy khóa 

cử nhân chính quy văn bằng 1 và hai khóa cử nhân văn bằng 2 ngành Luật thương 

mại quốc tế, với số lượng xấp xỉ 800 sinh viên. 

Chương trình thí điểm đào tạo cử nhân ngành Luật thương mại quốc tế 

hướng tới việc cung cấp cho sinh viên những kiến thức cơ bản, có hệ thống, 

nhưng cũng khá sâu sắc về pháp luật thương mại quốc tế, trên nền tảng sự hiểu 

biết cơ bản về pháp luật Việt Nam, có kỹ năng cơ bản của luật gia quốc tế và 

thành thạo tiếng Anh pháp lý. 

PGS. TS. Trương Quang Vinh 

Nguyên Phó Hiệu trưởng 

Nguyên Trưởng Khoa 

08/7/2013 – 01/8/2014 

PGS. TS. Nguyễn Thanh Tâm 

Trưởng Khoa 

Từ 01/5/2015 

TS. Nguyễn Bá Bình 

Phó Trưởng Khoa 

Từ 10/6/2014 

TS. Nguyễn Thị Thu Hiền 

Phó Trưởng Khoa 

Từ 01/11/2015 



2 
 

Ngày 08/7/2013, Hiệu trưởng Trường Đại học Luật Hà Nội ký Quyết định số 

1479/QĐ-ĐHLHN về việc thành lập Khoa Pháp luật thương mại quốc tế trên cơ 

sở tách Bộ môn Luật thương mại quốc tế khỏi Khoa Pháp luật quốc tế, nhằm nâng 

cao chất lượng và hiệu quả hoạt động đào tạo mã ngành Luật thương mại quốc tế 

cấp bách cũng như lâu dài. Khoa Pháp luật thương mại quốc tế có nhiệm vụ tổ 

chức đào tạo, nghiên cứu khoa học, truyền bá và tư vấn pháp luật thương mại 

quốc tế. Khoa Pháp luật thương mại quốc tế được đặt trong sự phát triển chung về 

công tác tổ chức và xây dựng nguồn nhân lực của Trường, phù hợp với lộ trình 

thực hiện Đề án tổng thể xây dựng Trường Đại học Luật Hà Nội và Trường Đại 

học Luật Thành phố Hồ Chí Minh thành các trường trọng điểm đào tạo cán bộ về 

pháp luật. 

Về cơ cấu tổ chức của Khoa Pháp luật thương mại quốc tế: 

- Lãnh đạo Khoa: gồm Trưởng Khoa và 02 Phó trưởng Khoa; 

- Hội đồng Khoa: có 09 thành viên, thực hiện chức năng tư vấn cho Trưởng 

Khoa, bao gồm các thành viên của Khoa, đại diện của giới doanh nghiệp (Chủ 

tịch Hội đồng quản trị Công ty thời trang IVY Moda), đại diện của giới luật sư 

(Trưởng Văn phòng Luật IDVN), đại diện của các cơ quan bộ ngành (Phó Vụ 

trưởng của Bộ Tư pháp), và đại diện của các trường đại học đối tác nước ngoài 

(Trưởng Khoa Luật, Đại học Tổng hợp Hull, Anh Quốc);  

- 01 Trợ lý Khoa;  

- Các bộ môn thuộc Khoa, bao gồm: Bộ môn Pháp luật thương mại đa 

phương và đầu tư quốc tế; Bộ môn Pháp luật thương mại hàng hóa và dịch vụ 

quốc tế; Bộ môn Pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế. 

- Các tổ chức chính trị, chính trị-xã hội: Chi bộ, tổ chức công đoàn bộ phận, 

liên chi đoàn thanh niên. 

Đến thời điểm tháng 5/2018, Khoa có 18 chuyên viên và giảng viên cơ hữu, 

trong đó có 04 tiến sĩ, 03 nghiên cứu sinh, 10 thạc sĩ được đào tạo dài hạn, ngắn 

hạn ở trong nước và nước ngoài, được phát triển theo hướng có đủ trình độ 

chuyên môn để thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, nghiên cứu khoa học ở tất cả các 

lĩnh vực/môn học về pháp luật thương mại quốc tế và có liên quan. Khoa đã hình 

thành được mạng lưới giảng viên thỉnh giảng, cộng tác viên nghiên cứu trong 

trường và ngoài trường, trong nước và nước ngoài với số lượng trên 80 người, 

bao gồm các thạc sĩ, tiến sĩ, phó giáo sư, giáo sư, chuyên gia bộ ngành, các luật 

sư làm việc cho các công ty luật trong nước và nước ngoài, các chuyên gia pháp 

luật cao cấp của các dự án nước ngoài. 

Các giảng viên của Khoa đã từng tham gia chương trình đào tạo liên kết thạc 

sĩ Luật thương mại quốc tế với Đại học Tổng hợp Tây Anh Quốc (UWE, Anh 

Quốc) (2008-2013). Khoa là một trong những đơn vị thụ hưởng của một số dự án 

quốc tế quan trọng tại Việt Nam, như Dự án EU-MUTRAP do EU tài trợ trong 

suốt 10 năm (2008-2017), Dự án STAR-Việt Nam do USAID tài trợ (2012-2013). 

Ngoài ra, Khoa cũng có mối quan hệ hợp tác chuyên môn với nhiều đối tác nước 

ngoài tại Việt Nam như Công ty Luật Australia Allen Arthur Robinson (AAR), 



3 
 

Công ty Luật Hoa Kỳ Baker & McKenzie, Dự án Phát triển lập pháp quốc gia 

(NLD) do Chính phủ Canada tài trợ, v.v..  

Năm 2015 và năm 2017, tập thể sinh viên ngành Luật thương mại quốc tế đã 

vinh dự được Hiệu trưởng tặng Giấy khen với thành tích được đánh giá là tập thể 

sinh viên xuất sắc nhất Trường Đại học Luật Hà Nội khi tốt nghiệp. Khoa kiên trì 

thực hiện hỗ trợ việc làm cho sinh viên bằng nhiều hình thức đa dạng. Thực tế 

cho thấy phần lớn sinh viên của Khoa đều đi thực tập từ năm thứ ba, và 80% sinh 

viên trả lời khảo sát cho biết là có việc làm khi tốt nghiệp. Một số cựu sinh viên 

hiện đang làm việc tại các công ty luật hàng đầu tại Việt Nam, các dự án nước 

ngoài, các doanh nghiệp lớn, các cơ quan tư pháp quan trọng, như Công ty Luật 

Hoa Kỳ Baker & McKenzie, Công ty Luật Australia Allen Arthur Robinson 

(AAR), Công ty Luật Nhật Bản Nishimura & Asahi, Công ty Luật Bizlink, Công 

ty Luật VILAF, Công ty Luật Leadco, Công ty Luật YKVN, Dự án Phát triển lập 

pháp quốc gia (NLD) do Chính phủ Canada tài trợ, Công ty Honda Việt Nam, 

Tập đoàn Hòa Phát, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Tòa án nhân dân tối cao, Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư, đài truyền hình, ngân hàng, v.v..  

Đứng trước nhu cầu của xã hội trong tiến trình hội nhập quốc tế lâu dài của 

Việt Nam trong những năm nửa đầu thế kỷ XXI, với tầm nhìn của một trường đại 

học trọng điểm trong tương lai, Trường Đại học Luật Hà Nội đang chủ động tổ 

chức đào tạo pháp luật thương mại quốc tế, nhằm đáp ứng nhu cầu của xã hội, 

đồng thời tạo thêm một thế mạnh về ngành đào tạo của Trường trong hiện tại và 

tương lai./.      

                                        

 

 

Sinh viên của Khoa sử dụng Giáo trình Luật thương mại quốc tế song ngữ Anh-Việt  

do Trường Đại học Hà Nội và Dự án EU-Việt Nam MUTRAP III hợp tác biên soạn 
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Liên hệ: Khoa Pháp luật thương mại quốc tế 

Địa chỉ:  

Số 87 Nguyễn Chí Thanh, Hà Nội 

Nhà A, Tầng 3, Phòng A307 

Tel: (00) (84) (24) 3.7731787 

Email: luat_tmqt@yahoo.com 

Website: http://pltmqt.hlu.edu.vn/       

Các sinh viên năm thứ 3 của Khoa Pháp luật thương mại quốc tế (Nguyễn Thu Hà, Hà Mạnh Tú, Nguyễn 

Thị Loan) đoạt một trong sáu giải chính thức của cuộc thi Diễn án quốc tế về trọng tài thương mại quốc tế tại 

Hong Kong (Willem C. Vis (East), International Commercial Arbitration Moot, Hong Kong SAR) năm 2014 

- giải thưởng Spirit of the Moot Awards dành cho đội thi vượt qua nhiều thách thức nhất trong số 99 đội thi 

đến từ 99 trường đại học trên thế giới, vinh dự được nhận học bổng của Bộ trưởng Bộ Tư pháp. 


