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 Tóm tắt: Nhằm thực hiện hoạt động nghiên cứu khoa học (NCKH) 

phục vụ những mục tiêu, sứ mệnh của mình, cũng như nhiệm vụ mà Nhà 

nước và Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) giao cho, Khoa Luật đã thực 

hiện đa dạng nhiều hình thức hoạt động NCKH do đội ngũ cán bộ giảng 

dạy thực hiện với những thành tựu cơ bản, từ đó bài viết đưa ra một số 

định hướng phát triển trong giai đoạn nâng cấp Khoa Luật thành Trường 

đại học Luật thành viên ĐHQGHN. 

 Từ khóa: Nghiên cứu khoa học; định hướng phát triển; cán bộ giảng 

dạy. 

  

1. Cơ sở pháp lý cho hoạt động nghiên cứu khoa học ở Khoa Luật, 

Đại học Quốc gia Hà Nội  

Với mục tiêu phấn đấu trở thành một trung tâm đào tạo đại học và sau 

đại học Luật và nghiên cứu khoa học (NCKH) pháp lý chất lượng cao của 

Việt Nam, để chuẩn bị những tiền đề cho việc nâng cấp Khoa lên trở thành 

trường Đại học Luật thành viên của Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) 

có uy tín và vị thế, Khoa Luật xác định song song cả hoạt động đào tạo và 

NCKH là một trong những nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, góp phần thiết 

thực vào việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị - xã hội của ĐHQGHN trở 

thành “Trung tâm đào tạo đại học, sau đại học và nghiên cứu, ứng dụng, chuyển 

giao khoa học - công nghệ đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu 

phát triển kinh tế - xã hội của đất nước...” (Điều 1 Quy chế về Tổ chức và hoạt 

động của ĐHQGHN được ban hành kèm theo Quyết định số 600/TCCB 

ngày 01/10/2001 của Giám đốc).  

 


