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Ngày 30/9/2021, Khoa Luật đã tổ chức Tọa đàm
chuyên đề số 10 với chủ đề “Bảo vệ quyền lợi
người tiêu dùng trong thương mại điện tử ở Việt
Nam”. Đây là hoạt động trong khuôn khổ Tọa đàm
của Diễn đàn “Legal Talkshow” được phối hợp tổ
chức bởi Khoa Luật và Học viện Khoa học xã hội.
Tọa đàm được tổ chức bằng hình thức trực tiếp kết
hợp với trực tuyến. Tọa đàm đã thu hút gần 250
chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên, nghiên cứu
viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học các đơn vị
trong cả nước. Tọa đàm được chia làm 2 phần là
các diễn giả và Ban tổ chức sẽ trao đổi các nội
dung liên quan đến chủ đề bảo vệ người tiêu dùng
trong TMĐT ở Việt Nam và phần thảo luận mở,
giao lưu giữa diễn giả và các đại biểu tham dự tọa
đàm thông qua hình thức hỏi đáp. 
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Tọa đàm “Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong thương mại điện tử ở Việt Nam”

Các diễn giả đã cùng trao đổi các vấn đề chính
như: Thực trạng của hoạt động thương mại điện tử
và tác động của TMĐT đến người tiêu dùng ở Việt
Nam; Khung khổ pháp lý về TMĐT và bảo vệ
người tiêu dùng ở Việt Nam; Hoạt động quản lý
nhà nước đối với TMĐT và bảo vệ người tiêu
dùng; Xu hướng phát triển của TMĐT ở Việt Nam
và ứng phó của cơ quan quản lý nhà nước. Tại
phần thảo luận của Tọa đàm, các đại biểu tham dự
đã cùng nêu ý kiến đóng góp, bình luận về chủ đề
của Tọa đàm và nêu các câu hỏi gửi tới diễn giả
liên quan đến Nghị định 85/2021/NĐ-CP; Trách
nhiệm của các Sàn thương mại điện tử đối với
người tiêu dùng trong giao dịch thương mại điện
tử; Sự kết hợp của trí tuệ nhân tạo trong nâng cấp
thương mại điện tử; Vấn đề bảo mật thông tin
người tiêu dùng; Giải quyết tranh chấp trực
tuyến,…
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Ngày 15 và 16/10/2021, Khoa Luật đã tổ chức Diễn đàn
Luật học Mùa thu lần thứ nhất. Diễn đàn có tên gọi bằng
tiếng Anh là “VNU-LS Autumn Law Forum” (viết tắt là
VALF). Chương trình nhằm trao đổi, thảo luận về những
vấn đề mới đặt ra trong đời sống pháp lý, quản trị quốc
gia. Bên cạnh đó còn gợi mở những hướng nghiên cứu
mới trong lĩnh vực luật học và liên ngành luật học với
các lĩnh vực khoa học khác. Mục tiêu của Diễn đàn là
góp phần thúc đẩy việc nghiên cứu, thảo luận, chia sẻ và
ứng dụng các kết quả nghiên cứu luật học và liên ngành
luật học với các lĩnh vực khoa học khác. Đặc biệt là về
những vấn đề pháp lý - xã hội mới nảy sinh trong đời
sống. Từ đó góp phần tham vấn, tư vấn chính sách về
pháp luật, quản trị quốc gia, cải cách hành chính, cải
cách tư pháp của Việt Nam. Đồng thời góp phần thúc
đẩy hoạt động hợp tác trong nghiên cứu và chia sẻ kết
quả nghiên cứu luật học và liên ngành luật học với các
lĩnh vực khoa học. Chủ đề của Diễn đàn năm nay là:
“Luật học vì sự phát triển và hội nhập quốc tế của Việt
Nam”. Đây cũng là sự kiện được tổ chức hướng tới chào
mừng kỷ niệm 45 năm truyền thống của Khoa. Diễn đàn
thu hút được sự quan tâm của hàng ngàn lượt chuyên gia
đến từ các cơ quan, tổ chức trong cả nước và cả các
chuyên gia quốc tế với hơn 1.400 đại biểu.
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Diễn đàn gồm 8 sự kiện nổi bật gồm: Hội thảo
chuyên đề “Chuyển đổi số: cơ hội và thách thức đối
với các cơ sở đào tạo luật ở Việt Nam hiện nay”;
Hội thảo quốc tế “Phòng, chống tham nhũng ở
Trung Quốc và Việt Nam”; Hội thảo chuyên đề
“Đổi mới tổ chức và hoạt động các cơ quan tư pháp
hình sự Việt Nam từ năm 2002 đến nay và những
vấn đề tiếp tục đặt ra”; Chung kết cuộc thi IG Law
2021; Hội thảo chuyên đề “Tác động của trí tuệ
nhân tạo và các công nghệ số mới nổi khác đối với
sự phát triển của luật tư”; Hội thảo nhà khoa học trẻ
“Những vấn đề đặt ra với pháp luật Việt Nam trong
giai đoạn phát triển và hội nhập quốc tế hiện nay”;
Hội thảo chuyên đề “Luật học và đào tạo luật ở Việt
Nam: Thực trạng và xu hướng phát triển”; Chương
trình kỷ niệm 45 năm truyền thống Khoa Luật. Diễn
đàn đã mở ra không gian học thuật mang tính khai
phóng, đổi mới cho việc nghiên cứu, thảo luận về
khả năng để xuất chính sách, giải pháp hay định
hướng trong lĩnh vực pháp luật và những lĩnh vực
liên quan đến pháp luật – xã hội. Đồng thời, đây
cũng là cơ hội dể tăng cường sự kết nối giữa các
nhà nghiên cứu, các chuyên gia trong giới luật học
ở trong và ngoài nước, các nhà quản lý trong lĩnh
vực đào tạo và nghiên cứu pháp luật.
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