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I. Thông tin chung 
 

Chuyển hóa luật vẫn còn là chủ đề gây tranh cãi trên thế giới. Nhiều học giả vẫn đang thảo luận về ý nghĩa của các quy định chuyển 

hóa pháp luật, đặc biệt là tỉ lệ chuyển hóa luật nước ngoài vào hệ thống pháp luật của nước nhận. Nhiều nghiên cứu cho thấy có 

nhiều yếu tố ảnh hưởng đến chuyển hóa luật và ảnh hưởng của chuyển hóa luật đối với hệ thống pháp luật của nước nhận có nhiều 

mức độ khác nhau. Chuyển hóa luật diễn ra do nhu cầu ngày càng tăng của hội nhập và sự hài hòa với pháp luật quốc tế. 

 

Định hướng của Việt Nam đến năm 2020 là đẩy mạnh kinh tế thị trường định hướng XHCN, xây dựng nhà nước XHCN của nhân 

dân, do nhân dân và vì nhân dân. Trên cơ sở nhu cầu nội bộ và các yếu tố khách quan trong quá trình phát triển, nhu cầu chia sẻ kinh 

nghiệm về chuyển hóa pháp luật của Việt Nam là rất thiết thực. Trong khi đó, nghiên cứu về lý thuyết chuyển hóa luật ở Việt Nam 

vẫn còn hạn chế, gây khó khăn nhất định đối với việc ban hành và thực thi pháp luật. Nhiều vấn đề vẫn còn gây tranh cãi như: Truyền 

thống lập pháp của Việt Nam cụ thể là gì? Sự hài hòa giữa hệ thống pháp luật trong nước với pháp luật nước ngoài ra sao?... Chuyển 

hóa luật vẫn là thuật ngữ tương đối mới và chưa được quan tâm đúng mức. Hệ thống pháp luật của Việt Nam cũng bị coi là chưa 

tương thích với thực tiễn chuyển hóa luật trên thế giới. 

 

Việt Nam đang thực hiện Chiến lược cải cách hệ thống pháp luật tới 2010 và định hướng 2020, trong đó trọng tâm là hoàn thiện các 

thể chế trung tâm, đáp ứng yêu cầu xây dựng pháp quyền và hội nhập kinh tế quốc tế. Quốc hội Việt Nam đã có nhiều nỗ lực để 

không ngừng nâng cao hoạt động lập pháp thông qua việc tham khảo pháp luật nước ngoài – chuyển hóa luật. Trên thực tế, nhiều tài 

liệu tham khảo kinh nghiệm nước ngoài đã được gửi kèm trong các văn bản trình Quốc hội trong những năm gần đây. 

 

Liên minh châu Âu có kiến thức sâu cả về lý thuyết và thực tiễn chuyển hóa luật. Liên minh là tổ chức đi đầu trong việc thúc đẩy các 

giải pháp chính sách và lập pháp vượt ra khỏi ranh giới truyền thống của hệ thống thông luật và dân luật hay giữa các nước phát triển 

và đang phát triển. EU - được đặc trưng bởi một hệ thống lập pháp độc đáo - đã chứng tỏ là một nguồn luật dồi dào, một môi trường 

pháp lý năng động và cũng cho thấy những ví dụ về cách thức mà trật tự pháp luật châu Âu được xây dựng. Việc chia sẻ kinh nghiệm 

của châu Âu về chuyển hóa pháp luật có thể góp phần giúp Việt Nam thực hiện Hiệp định đối tác và hợp tác toàn diện EU-Việt Nam 

một cách hiệu quả. 

 

Trong bối cảnh đó, Văn phòng Quốc hội và Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, thông qua Chương trình hỗ trợ đối thoại chiến lược 

EU - Việt Nam tổ chức Hội thảo quốc tế về chuyển hóa luật nhằm cung cấp thông tin và quan điểm về chuyển hóa luật của các học giả châu 

Âu và quốc tế, cung cấp kinh nghiệm hữu ích của EU, giúp cho quá trình cải cách hệ thống pháp luật của Việt Nam. 

 

Chương trình Hội nghị:  

Ngày 1 5 tháng 2 năm 2015 Diễn giả 

08:00 – 08:30 Đăng ký đại biểu  

08:30 – 08:35 Giới thiệu đại biểu 

 

TS. Hoàng Minh Hiếu,Giám đốc Thư viện Quốc 

hội 

08:35 – 08:50 Phát biểu khai mạc GS.TS. Phan Trung Lý, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp 

luật của Quốc hội 

08:50 – 09:00  Phát biểu chào mừng Bà. Delphine Malard, Tham tán phụ trách chính 

trị, báo chí và thông tin, Phái đoàn Liên minh châu 

Âu tại Việt Nam 

Phiên 1 : 

Chủ trì: 

GS.TS. Phan Trung Lý – Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội 

TS. Nguyễn Sĩ Dũng – Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội 

GS.TS. Norbert Reich – Đại học Bremen, CHLB Đức  

GS.TS. Helen Xanthaki – Viện Nghiên cứu pháp luật cao cấp, Đại học Luân Đôn, Anh 



09:00 – 09:20 Phát biểu đề dẫn: Tổng quan về chuyển hóa pháp luật tại Việt 

Nam và nhu cầu chia sẻ kinh nghiệm quốc tế của Quốc hội 

Việt Nam 

TS. Nguyễn Sĩ Dũng – Phó Chủ nhiệm Văn phòng 

Quốc hội 

09:20 – 09:50 Các vấn đề lý thuyết về chuyển hóa luật: lý thuyết, hiện 

tượng, xu hướng và các yếu tố liên quan 

GS.TS. Norbert Reich – Đại học Bremen, CHLB 

Đức  

09:50 – 10:00 Bình luận về bài trình bày của GS.TS. Norbert Reich 

 

TS. Nguyễn Văn Cương, Phó Viện trưởng Viện 

Khoa học Pháp lý, Bộ Tư pháp 

10:00 – 10:20  Thảo luận  

10:20 – 10:25  Các đại biểu dự Hội nghị chụp ảnh chung   

10:25 – 10:40 Giải lao  

10:40 – 11:10 Chính sách của các nước châu Âu về chuyển hóa luật  

 

GS.TS. Helen Xanthaki – Viện Nghiên cứu pháp 

luật cao cấp, Đại học Luân Đôn, Anh 

11:10 – 11:20 Bình luận về bài trình bày của GS.TS. Helen Xanthaki TS. Đặng Minh Tuấn,Khoa Luật, ĐHQG Hà Nội 

11:20 – 11:50 Thảo luận All participants 

11:50 – 12:00 Kết luận phiên 1 

 

GS.TS. Phan Trung Lý – Chủ nhiệm Ủy ban Pháp 

luật của Quốc hội 

 

12:00 Ăn trưa  

Phiên 2: 

Chủ trì: 

GS.TS. Phan Trung Lý – Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội 

TS. Nguyễn Sĩ Dũng – Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội 

GS.TS. Helen Xanthaki – Viện Nghiên cứu pháp luật cao cấp, Đại học Luân Đôn, Anh 

GS.TS. Trần Ngọc Đường – Nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội 

13:30 – 13:40 Giới thiệu phiên làm việc thứ 2 

 

GS.TS. Phan Trung Lý – Chủ nhiệm Ủy ban Pháp 

luật của Quốc hội 

13:40 – 14:10 Thực tiễn chuyển hóa luật trong thực tiễn hoạt động lập pháp 

tại nghị viện các nước thành viên EU và những bài học và 

kinh nghiệm 

GS.TS. Helen Xanthaki – Viện Nghiên cứu pháp 

luật cao cấp, Đại học Luân Đôn, Anh 

 

14:10 – 14:20  Bình luận về bài trình bày của GS.TS. Helen Xanthaki TS. Vũ Công Giao, Khoa Luật, ĐHQG Hà Nội 

14:20 – 14:40 Thảo luận  

14:40 – 15:00 Những phương thức của việc tiếp nhận và xích lại gần nhau 

của pháp luật các quốc gia trong lịch sử và hiện tại 

GS.TS.Đào Trí Úc, Khoa Luật, ĐHQG Hà Nội 

15:00 – 15:20 Khổng giáo và chuyển hóa luật ở Việt Nam TS. Bùi Ngọc Sơn, GS thỉnh giảng, ĐHQG 

Singapore  

15:20 – 15:35 Giải lao  

15:35 – 16:00 Thảo luận  

16:00 – 16:20 Nhu cầu và thực tiễn tham khảo kinh nghiệm pháp luật nước 

ngoài trong hoạt động lập pháp của Việt Nam  

GS.TS. Trần Ngọc Đường – Nguyên Phó Chủ 

nhiệm Văn phòng Quốc hội 

16:20 – 16:30 Bình luận về bài trình bày của GS.TS. Trần Ngọc Đường GS.TS. Helen Xanthaki – Viện Nghiên cứu pháp 

luật cao cấp, Đại học Luân Đôn, Anh 

16:30 – 16:50 Thảo luận  

16:50 – 17:00 Kết luận phiên 2 

 

GS.TS. Phan Trung Lý – Chủ nhiệm Ủy ban Pháp 

luật của Quốc hội 

Ngày 2 6 tháng 2 năm  2015  

Phiên 3: 

Chủ trì: 

GS.TS. Phan Trung Lý – Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội 

TS. Nguyễn Sĩ Dũng – Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội 

GS.TS. Norbert Reich – Đại học Bremen, CHLB Đức  

GS. Higuchi Yoichi, Đại học Tokyo, Nhật Bản 

08:30 – 08:40 Giới thiệu phiên làm việc thứ ba  

 

TS. Nguyễn Sĩ Dũng – Phó Chủ nhiệm Văn phòng 

Quốc hội 

08:40 – 09:10 Thực tiễn chuyển hóa luật tại một số quốc gia châu Á: hiện 

tượng, các vấn đề nảy sinh và xu hướng phát triển 

GS.TS. Norbert Reich – Đại học Bremen, CHLB 

Đức  

09:10 – 09:30 Khảo sát đơn giản về khả năng và khó khăn trong việc du 

nhập văn hóa pháp lý 

GS. Higuchi Yoichi, Đại học Tokyo, Nhật Bản 



09:30 – 09:50 Thảo luận  

09:50 – 10:10 Yêu cầu về chuyển hóa luật trong soạn thảo Bộ luật Dân sự 

của Việt Nam 

TS.Dương Đăng Huệ, Phó Vụ trưởng Vụ Pháp 

luật kinh tế, dân sự, Bộ Tư pháp 

10:10 – 10:20  Bình luận về bài trình bày của TS. Dương Đăng Huệ  

 

PGS.TS. Nguyễn Ngọc Điện, Trường Đại học 

Kinh tế - Luật, TPHCM 

10:20 – 10:30 Thảo luận  

10:30 – 10:40 Giải lao  

10:40 – 11:00 Chuyển hóa luật tại Việt Nam: Trường hợp của Luật Cạnh 

tranh 

 

TS. Lê Thành Vinh, Phó Tổng Giám đốc Công ty 

Luật SMiC Law  

11:00 – 11:20 Hiệu quả của việc du nhập luật nước ngoài vào Luật Cạnh 

tranh trên thực tế 

GS.TS.  Nguyễn Như Phát, Viện trưởng Viện Nhà 

nước và Pháp luật 

11:20 – 11:30 Bình luận về chủ đề liên quan đến Luật Cạnh tranh Ông. Marijn Sprokkereef, Công ty Audier & Cộng 

sự Việt Nam LLC, Hà Nội 

11:30 – 11:55 Thảo luận  

11:55 – 12:00 Kết luận phiên làm việc thứ ba 

 

TS. Nguyễn Sĩ Dũng – Phó Chủ nhiệm Văn phòng 

Quốc hội 

12:00 Ăn trưa  

Phiên 4: 

GS.TS. Phan Trung Lý – Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội 

TS. Nguyễn Sĩ Dũng – Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội 

GS.TS. Norbert Reich – Đại học Bremen, CHLB Đức  

GS.TS. Helen Xanthaki – Viện Nghiên cứu pháp luật cao cấp, Đại học Luân Đôn, Anh 

13:30 – 13:40 Giới thiệu phiên làm việc thứ 4 

 

GS.TS. Phan Trung Lý – Chủ nhiệm Ủy ban Pháp 

luật của Quốc hội 

13:40 – 14:00 Nhìn lại lý thuyết và kinh nghiệm tiếp nhận pháp luật PGS.TS. Phạm Duy Nghĩa, Trường Đại học Kinh 

tế - Luật, TPHCM 

14:00 – 14:15  Bình luận về bài trình bày của PGS.TS. Phạm Duy Nghĩa  

  

GS.TS. Norbert Reich – Đại học Bremen, CHLB 

Đức  

14:15 – 15:00 Thảo luận  

15:00 – 15:15 Giải lao  

15:15 – 15:45 Khuyến nghị về các giải pháp xử lý vấn đề chuyển hóa pháp 

luật nước ngoài trong bối cảnh Việt Nam 

TS. Nguyễn Văn Cương, Phó Viện trưởng Viện 

Khoa học Pháp lý, Bộ Tư pháp 

15:45 – 16:00  Bình luận về bài trình bày của TS. Nguyễn Văn Cương  

 

GS.TS. Helen Xanthaki – Viện Nghiên cứu pháp 

luật cao cấp, Đại học Luân Đôn, Anh 

16:00 – 16:30 Thảo luận  

16:30 – 16:45 Bế mạc hội thảo 

 

TS. Nguyễn Sĩ Dũng – Phó Chủ nhiệm Văn phòng 

Quốc hội 

16:45 Kết thúc chương trình làm việc  

 


