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Ngày 28/7/2021, Khoa Luật đã tổ chức Hội thảo chuyên
gia trực tuyến với chủ đề “Vấn đề lũng đoạn nhà nước
và chủ nghĩa tư bản thân hữu trong phòng, chống tham
nhũng” với sự tham gia của gần 220 đại biểu. Hội thảo 
 được tổ chức với mục đích tạo cơ hội cho các chuyên
gia, nhà khoa học, sinh viên tìm hiểu, trao đổi làm sâu
sắc kiến thức, tăng sự hiểu biết về vấn đề lũng đoạn nhà
nước và chủ nghĩa tư bản thân hữu trong phòng, chống
tham nhũng. Những kiến thức, thông tin mà các chuyên
gia, các quý vị đại biểu chia sẻ và thảo luận trong sẽ là
tài liệu quý giá cho hoạt động giảng dạy, nghiên cứu,
trực tiếp là Chương trình Thạc sĩ luật học chuyên ngành
Quản trị nhà nước và phòng, chống tham nhũng của
Khoa Luật. Hội thảo đã nghe 08 tham luận với sự chủ
trì của PGS.TS. Chu Hồng Thanh (Phiên 1) và PGS.TS.
Nguyễn Hoàng Anh (Phiên 2). Ban tổ chức đã tiếp nhận
và đưa vào kỷ yếu hơn 10 bài viết, tham luận của các
nhà khoa học. Đây sẽ là nguồn tài liệu nhằm phục vụ
cho việc giảng dạy, nghiên cứu tại Khoa Luật và các cơ
quan, tổ chức hữu quan trong quá trình xây dựng, hoàn
thiện các chính sách, văn bản pháp luật nhằm hoàn thiện
khung thể chế, pháp luật Việt Nam.

Hội thảo khoa học chuyên gia “Vấn đề lũng đoạn
nhà nước và chủ nghĩa tư bản thân hữu trong
phòng, chống tham nhũng”

Ngày 20/7/2021, Khoa Luật đã tổ chức Tọa đàm trực
tuyến “Phòng, chống buôn bán trái pháp luật động vật
hoang dã ở Việt Nam: Nỗ lực và thách thức” với sự tham
gia của gần 170 đại biểu trong cả nước. Nội dung của
Tọa đàm là thảo luận về thực trạng, nguyên nhân của
hành vi buôn bán động vật hoang dã (ĐVHD) trái pháp
luật và các nỗ lực, kết quả của Việt Nam đã làm được
cùng các thách thức đặt ra cho thiết chế pháp luật hiện
hành về bảo vệ động, thực vật hoang dã. Tọa đàm đã
mời 03 diễn giả chính gồm: Bà Hoàng Bích Thủy, Giám
đốc Chương trình bảo tồn động vật hoang dã (WCS)
Việt Nam, PGS.TS. Nguyễn Đức Hạnh, Phó Hiệu trưởng
Trường Đại học Kiếm sát Hà Nội và PGS.TS. Vũ Công
Giao, Chủ nhiệm Bộ môn Luật Hiến pháp-Luật Hành
chính, Khoa Luật. Các diễn giả đã chia sẻ về các vấn đề
như tình trạng tội phạm về xâm phạm ĐVHD với những
hậu quả về an ninh quốc gia, kinh tế và việc cần thiết
phải xử lý tội phạm triệt để, hiệu quả và có sự tương trợ
tư pháp giữa các quốc gia trong khu vực; việc đòi hỏi
các quốc gia phải cam kết tuân thủ triệt để các hiệp định
quốc tế về bảo vệ động, thực vật hoang dã; việc Việt
Nam thúc đẩy hợp tác song phương và đa phương với
nhiều quốc gia trên thế giới; một số công ước bảo vệ
ĐVHD như Công ước CITES là một Công ước quan
trọng về việc cấm buôn bán ĐVHD quy định gần 5.000
loài động vật và 29.000 loài thực vật được đưa vào danh
sách bảo vệ do bị khai thác quá mức trong thương mại
quốc tế. 

Tọa đàm về “Phòng, chống buôn bán trái pháp
luật động vật hoang dã ở Việt Nam: Nỗ lực và
thách thức”
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