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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP.HCM 

 

Số: 400/KH-ĐHL 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

 

Thành phố  Hồ Chí Minh, ngày  27 tháng 9 năm 2021 

       

KẾ HOẠCH 

Tổ chức cuộc thi Phiên tòa giả định cấp Quốc gia năm 2021 (VMoot)  

   

 

1. Mục đích – Yêu cầu: 

1.1 Mục đích 

- Tạo điều kiện cho sinh viên các trường Đại học chuyên ngành luật có cơ hội làm 

quen với cuộc thi “Phiên tòa giả định” – hoạt động phổ biến của các trường luật ở nhiều 

quốc gia trên thế giới. 

- Tạo sân chơi học thuật lành mạnh, bổ ích cho Đoàn viên, Sinh viên; rèn luyện kỹ 

năng hành nghề cho sinh viên luật. 

1.2 Yêu cầu 

- Chương trình được tổ chức thiết thực, chuyên nghiệp, có sự phối hợp chặt chẽ 

giữa các bộ phận liên quan. 

- Thu hút đông đảo sinh viên các trường tham gia và hưởng ứng.  

2. Đối tượng tham gia và cách thức đăng kí:  

2.1 Đối tượng tham gia 

- Sinh viên hệ Chính quy văn bằng 1 các trường Đại học chuyên ngành luật trong cả 

nước có tư duy pháp lý và khả năng tranh luận tốt. 

- Đội tuyển dự thi là đội tuyển đại diện của đơn vị, đính kèm xác nhận của BGH 

Nhà trường về việc xác nhận cử đội dự thi.  

2.2 Cách thức đăng kí  

      - Sinh viên đăng kí dự thi theo đội gồm 03 thành viên, trong đó ở mỗi trận đấu 2 thí 

sinh sẽ trình bày phần nói trước ban giám khảo (hội đồng trọng tài giả định), thí sinh thứ 

ba đóng vai trò là người nghiên cứu.  

- Các đội thi đăng ký dự thi theo mẫu đính kèm thông báo và phải ghi đầy đủ các 

thông tin thành viên vào danh sách đăng ký. Các đội dự thi tổng hợp danh sách đăng ký 

theo mẫu đính kèm (số 01) và quyết định cử đội tuyển của BGH nhà trường, mỗi đơn vị 

chỉ đăng ký một đội tham gia, nộp lại cho Ban tổ chức tại địa chỉ email:  

vmoot.phientoagiadinh@gmail.com.  

mailto:vmoot.phientoagiadinh@gmail.com
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- Hạn cuối nhận danh sách đăng ký: 10/11/2021. Sau thời gian đăng kí, yêu cầu các 

đội tuyển thực hiện đúng thời hạn nộp bài dự thi tại vòng sơ loại.  

3. Nội dung và hình thức thi: 

Cuộc thi sẽ diễn ra với các vòng thi: vòng sơ loại, bán kết và chung kết.  

3.1 Vòng sơ loại 

Các đội thi viết bài biện hộ theo tình huống giả định đã được Ban tổ chức công bố 

đến các đội bằng văn bản đính kèm thư mời, kế hoạch và thể lệ tham gia cuộc thi. Tình 

huống giả định cũng được đăng tải trên website trường ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh 

www.hcmulaw.edu.vn, website Đoàn TN – Hội SV trường ĐH Luật TP. Hồ Chí Minh 

www.tuoitreluat.hcmulaw.edu.vn ,Trang FB Tuổi trẻ Luật, Hội Sinh viên Trường ĐH 

Luật TP. Hồ Chí Minh, Ban học tập và Nghiên cứu Khoa học Đoàn trường ĐH Luật TP. 

Hồ Chí Minh, Vmoot Phiên tòa giả định, HCMC University of Law Moot Community... 

và các phương tiện thông tin đại chúng khác. 

Thời gian viết bài: Từ 18/10/2021  đến ngày 18/11/2021. 

Các đội thi nộp bài dự thi theo mẫu đúng thể lệ và gửi về địa chỉ email:  

vmoot.phientoagiadinh@gmail.com (xem chi tiết thể lệ đính kèm) trước 17h00 ngày 

18/11/2021. 

Thời gian công bố kết quả: 28/11/2021.  

3.2 Vòng bán kết: 

Sáu (6) đội thi với số điểm bài viết cao nhất sẽ được chia làm 2 bảng, tham dự vòng 

bán kết. Các đội sẽ được bốc thăm để tham gia phần thi tranh luận trực tuyến với nhau. 

Thời gian bốc thăm: 2/12/2021, thời gian thi đấu bán kết: 4/12/2021.  

Các đội thi sẽ lần lượt đóng vai trò là Luật sư để trình bày phần biện hộ của mình. 

Tính tổng điểm các trận và điểm bài biện hộ, 2 đội thi đạt điểm số cao nhất mỗi bảng sẽ 

bước tiếp vào trận chung kết (xem chi tiết thể lệ đính kèm). 

3.3 Vòng chung kết 

Hai (02) đội thi được xếp hạng cao nhất vòng bán kết sẽ được chọn vào vòng chung 

kết, thi đấu theo thể lệ như vòng bán kết (xem chi tiết thể lệ đính kèm 

Thời gian: ngày 5/12/2021. 

3.4 Các hoạt động bên lề  

- Các sản phẩm thông tin truyền thông công bố thông tin tổ chức cuộc thi Vmoot – 

Phiên toà giả định năm 2021 tại FB Vmoot – Phiên toà giả định.  

- Chuỗi workshop Tập huấn kỹ năng “Vmooters – Bạn đã sẵn sàng từ hôm nay?”: Tổ 

chức online vào Tháng 10/2021.  

- Clip tổng kết “5 năm – Hành trình tự hào”   

http://www.hcmulaw.edu.vn/
http://www.tuoitreluat.hcmulaw.edu.vn/
mailto:vmoot.phientoagiadinh@gmail.com
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4. Cơ cấu Giải thưởng: 

Tổng giá trị 100.000.000 đồng  

- Giải nhất (đồng đội)    : Tổng giá trị 50.000.000 đồng   

- Giải nhì (đồng đội)      : Tổng giá trị 40.000.000 đồng  

- Giải bài biện hộ xuất sắc (đồng đội)            : Tổng giá trị 5.000.000 đồng 

- Giải người biện hộ xuất sắc nhất (cá nhân) : Tổng giá trị 5.000.000 đồng 

Giải thưởng bao gồm: Tiền mặt, học bổng các khóa đào tạo – intership tại các công ty 

Luật, học bổng Anh ngữ, quà tặng, cúp lưu niệm và Giấy chứng nhận của Ban tổ chức.  

Giải bài biện hộ xuất sắc nhất do hội đồng chuyên môn bình chọn được trao cho các 

bài viết xuất sắc đến từ các đội.  Giải người biện hộ xuất sắc do do hội đồng chuyên môn 

bình chọn được trao cho thí sinh xuất sắc nhất trận chung kết.  

5. Biện pháp thực hiện: 

Đảng Ủy – Ban Giám Hiệu trường chỉ đạo phòng QL NCKH & HTQT, Đoàn trường 

và Hội sinh viên trường, Phòng CNTT, Phòng QTTB phối hợp thực hiện công tác tổ 

chức cuộc thi như sau: 

5.1 Phòng Quản lý NCKH & HTQT 

- Phụ trách công tác liên hệ với ban chuyên môn để chuẩn bị về đề thi và công tác 

chấm thi, Ban Giám khảo cho toàn cuộc thi; 

- Tham mưu xây dựng  kế hoạch và dự trù kinh phí.  

 

5.2 Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên trường 

- Chuẩn bị các công tác tổ chức cuộc thi; 

- Hỗ trợ, tham mưu về công tác tổ chức và nội dung cuộc thi; 

- Phục vụ hậu cần trong thời gian tổ chức thi; 

- Chuẩn bị các nội dung liên quan đến công tác thư ký của cuộc thi; 

- Đón tiếp đại biểu; 

- Phối hợp với Phòng QL NCKH&HTQT, Ban truyền thông ULaw trong công tác 

tuyên truyền, quảng cáo, thông tin trên báo chí và các phương tiện truyền thông khác về 

cuộc thi; 

- Chụp ảnh và quay phim làm tư liệu lưu trữ. Chịu trách nhiệm quản lý các hình ảnh 

trong thời gian diễn ra cuộc thi; 

 

5.3 Phòng CNTT  

- Hỗ trợ bố trí, sắp xếp các link zoom trực tuyến phục vụ công tác tổ chức cuộc thi.  

5.4 Ban Truyền thông Ulaw  



4 

 

- Hỗ trợ công tác tuyên truyền, quảng cáo, thông tin trên báo chí và các phương tiện 

truyền thông khác về cuộc thi.  

 

6 Thành lập các ban:  

6.1. Ban Chỉ đạo: 

1. PGS.TS Trần Hoàng Hải Quyền Hiệu trưởng 

2. PGS. TS Bùi Xuân Hải Phó Hiệu trưởng  

6.2. Ban Chuyên môn: 

1. PGS.TS. Hà Thị Thanh Bình  Trưởng khoa Luật Thương mại  

2. PGS.TS Đỗ Văn Đại  Trưởng Khoa Luật Dân Sự  

3. PGS.TS Trần Việt Dũng    Trưởng Khoa Luật Quốc tế 

 6.3. Ban Tổ chức 

1. TS. Lê Thị Thuý Hương Trưởng phòng QL NCKH & HTQT Trưởng ban 

2. Ông Nguyễn Thành Bá Đại Bí thư Đoàn trường Phó ban 

3. Bà Nguyễn Đào Phương Thúy Phó Bí thư Đoàn trường Phó ban  

4. Bà Vũ Ngọc Mai Hạnh Phòng QL NCKH & HTQT Thành viên 

5. Ông Nguyễn Thành An  Giám đốc TT QHDN & HTSV  Thành viên 

6. Ông Đặng Đức Khải  UV BCH Đoàn trường Thành viên 

7. Bà Phan Thị Hồng Đào  UV BCH Đoàn trường  Thành viên 

8. Ông Lê Mạnh Hiếu  UV BCH Đoàn trường  Thành viên 

Cùng các sinh viên là CTV Ban Học tập & NCKH Đoàn trường, CTV Ban Truyền 

thông Đoàn trường và Thành viên CLB Moot Community. 

6.4 Các tiểu ban tổ chức 

Thành lập các tiểu ban phục vụ công tác tổ chức cuộc thi bao gồm: Tiểu ban giám 

khảo, tiểu ban thư ký, tiểu ban truyền thông, tiểu ban hậu cần, tiểu ban hỗ trợ giám khảo, 

tiểu ban hỗ trợ thí sinh, tiểu ban kỹ thuật và tiểu ban nội dung. 

 

7 Tiến độ thực hiện 

- Từ tháng 8/2021 - 9/2021 Xây dựng kế hoạch 

- Tháng 10/2021 đến tháng 11/2021 Vòng sơ loại  

- Ngày 4/12/2021 Vòng bán kết   

- Ngày 5/12/2021 Vòng chung kết 
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- Ngày 23/12/2021 Tổng kết, rút kinh nghiệm./. 

 

 

 

Nơi nhận: 

 Đảng ủy - Ban Giám hiệu (Để báo cáo); 

 Đoàn trường (để thực hiện); 

 Lưu: VT, NCKHSV. 

 

 
 

 


