
Thời gian Ca
Chuyên sâu Hình sự 02 đợt 2 

- HT 6.3

Chuyên sâu Tư vấn 01 đợt 2

- HT 6.4

Chuyên sâu Dân sự 01 A đợt 2

- HT 7.1 

Chuyên sâu Dân sự 01 B đợt 2

HT 7.2

Thứ Bảy

Sáng

3.2. Tình huống:  Bào chữa, bảo vệ trong vụ án 

xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công 

cộng.GIAO TIẾP- GIAO NHIỆM VỤ NGHIÊN 

CỨU HỒ SƠ TÌNH HUỐNG SỐ 13 PHẠM NGỌC 

DUNG 

GV: VÕ HỒNG SƠN- 

Trao đổi, hướng dẫn về việc học online

GV: Ths Vũ Huy Hoàng

 Trao đổi, hướng dẫn học online 

GV: Nguyễn Hồng Quang 

Trao đổi, hướng dẫn học online

GV: Nguyễn Thị Hương Giang

11/4/2020

Chiều

3.3.  Trao đổi kinh nghiệm bào chữa, bảo vệ trong 

vụ án xâm phạm an toàn công cộng, trật tự công 

cộng

GV: VÕ HỒNG SƠN

Bài 3: Kỹ năng tư vấn pháp luật về thuế cho doanh 

nghiệp

3.1. Lý thuyết: Kỹ năng tư vấn pháp luật về thuế cho 

doanh nghiệp

       GV: Ths Trần Minh Hiệp

Bài 5: Kỹ năng của luật sư trong vụ án về hợp 

đồng vay tài sản

5.1. Tình huống 1: Kỹ năng của luật sư trong vụ 

án về hợp đồng vay tài sản (Hồ sơ vụ án số 

LS.DS.22/B5.TH1/DSCS1)

GV: Nguyễn Hồng Quang

2.4. Tình huống 3: Kỹ năng của luật sư trong vụ án 

về nhà ở (Hồ sơ LS.DS.19/B2.TH3/DSCS1)

GV: PGS.TS Bùi Thị Huyền

Chủ Nhật

Sáng

Bài 4:. Lý thuyết: Kỹ năng của luật sư trong vụ án 

về tội phạm ma tuý. Cuối giờ GV Giao việc cho 

học viên tự làm tại nhà theo hồ sơ tình huống số 

12 Minh - Ma túy

GV: PHẠM LIẾN

3.2. Tình huống 1: Tư vấn hoạch định chiến lược về 

thuế cho nhà đầu tư

       Học viên tự nghiên cứu

5.2. Tình huống 2: Kỹ năng của luật sư trong vụ 

án về hợp đồng vay tài sản (Hồ sơ vụ án số 

LS.DS.23/B5.TH2/DSCS1)

GV: Nguyễn Hồng Quang

2.5. Trao đổi kinh nghiệm tham gia các vụ án về đất 

đai và nhà ở

GV: PGS.TS Bùi Thị Huyền

12/4/2020

Chiều

Lớp nghỉ để làm theo yêu cầu của GV đã giao và 

nộp sản phảm thu hoạch cho GV vào EMAIL . 

GV nghiên cứu chấm bài này cho học viên. (4.2. 

Tình huống: Bào chữa, bảo vệ trong vụ án về tội 

phạm ma túy)

3.3. Tình huống 2: Hỗ trợ doanh nghiệp trước, trong và 

sau quá trình thanh tra thuế

  GV: Ths Trần Minh Hiệp

5.3. Trao đổi kinh nghiệm tham gia các vụ án về 

hợp đồng vay tài sản 

GV: Nguyễn Hồng Quang

Bài 3: Kỹ năng của luật sư trong vụ án về quyền 

nhân thân 

3.1. Tình huống: Kỹ năng của luật sư trong vụ án về 

quyền nhân thân                                                GV: 

PGS.TS Bùi Đăng Hiếu 

LỊCH HỌC LỚP ĐÀO TẠO NGHỀ LUẬT SƯ KHÓA 19 ĐỢT 3 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

 Lớp học Thứ bảy, Chủ nhật

(Thời gian học: Buổi sáng: 08h00' - 12h00'; Buổi chiều: 13h00' - 17h00')

Ghi chú: Lịch học có thể điều chỉnh, thay đổi tùy theo yêu cầu thực tế.

Ghi chú: Lịch Đào tạo làm theo chương trình khung các tổ bộ môn có thể điều chỉnh các bài để phụ hợp lịch mời giảng viên
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LỊCH HỌC LỚP ĐÀO TẠO NGHỀ LUẬT SƯ KHÓA 19 ĐỢT 3 TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

 Lớp học Thứ bảy, Chủ nhật

(Thời gian học: Buổi sáng: 08h00' - 12h00'; Buổi chiều: 13h00' - 17h00')

Ghi chú: Lịch học có thể điều chỉnh, thay đổi tùy theo yêu cầu thực tế.

Ghi chú: Lịch Đào tạo làm theo chương trình khung các tổ bộ môn có thể điều chỉnh các bài để phụ hợp lịch mời giảng viên

Thứ Bảy

Sáng

 GV trao đổi giải đáp các vấn đề đã đưa ra cho các 

Học viên. Nhằm phục vụ  Trao đổi kinh nghiệm bào 

chữa, bảo vệ trong vụ án về tội phạm ma túy

GV: PHẠM LIẾN

Bài 2: Kỹ năng tư vấn pháp luật về vốn, tài chính trong 

doanh nghiệp

2.1. Lý thuyết: Kỹ năng tư vấn pháp luật về vốn, tài 

chính trong doanh nghiệp

       GV: Ths Trần Minh Hiệp 

2.4. Tình huống 3: Kỹ năng của luật sư trong vụ 

án về nhà ở (Hồ sơ LS.DS.19/B2.TH3/DSCS1)

(Học viên tự nghiên cứu)

3.2. Trao đổi kinh nghiệm tham gia các vụ án về 

quyền nhân thân 

GV: PGS.TS Bùi Đăng Hiếu 

18/4/2020

Chiều

Bài 5:. Lý thuyết: Kỹ năng của luật sư trong vụ án 

về tội phạm chức vụ. Cuối giờ GV Giao việc cho 

học viên tự làm tại nhà theo hồ sơ tình huống HS 

số 08

GV: VŨ PHI LONG

2.2. Tình huống: Tư vấn pháp luật về vốn, tài chính 

trong doanh nghiệp

          Học viên tự nghiên cứu

Bài 3: Kỹ năng của luật sư trong vụ án về quyền 

nhân thân 

3.1. Tình huống: Kỹ năng của luật sư trong vụ án 

về quyền nhân thân                                       GV: 

PGS.TS Bùi Đăng Hiếu 

Bài 5: Kỹ năng của luật sư trong vụ án về hợp đồng 

vay tài sản

5.1. Tình huống 1: Kỹ năng của luật sư trong vụ án 

về hợp đồng vay tài sản (Hồ sơ vụ án số 

LS.DS.22/B5.TH1/DSCS1)

GV: Nguyễn Hồng Quang 

Chủ Nhật

Sáng

Lớp nghỉ để làm theo yêu cầu của GV đã giao và 

nộp sản phảm thu hoạch cho GV vào EMAIL . 

GV nghiên cứu chấm bài này cho học viên.. Tình 

huống: Bào chữa, bảo vệ trong vụ án về tội phạm 

chức vụ

2.2. Tình huống: Tư vấn pháp luật về vốn, tài chính 

trong doanh nghiệp

           GV: Ths Trần Minh Hiệp

2.5. Trao đổi kinh nghiệm tham gia các vụ án về 

đất đai và nhà ở

GV: PGS.TS Bùi Thị Huyền

5.2. Tình huống 2: Kỹ năng của luật sư trong vụ án 

về hợp đồng vay tài sản (Hồ sơ vụ án số 

LS.DS.23/B5.TH2/DSCS1)                                       - 

Học viên tự nghiên cứu

19/4/2020

Chiều

GV trao đổi giải đáp các vấn đề đã đưa ra cho các 

Học viên. Nhằm phục vụ  Trao đổi kinh nghiệm 

bào chữa, bảo vệ trong vụ án . Trao đổi kinh 

nghiệm bào chữa, bảo vệ  trong vụ án về tội phạm 

chức vụ

GV: VŨ PHI LONG

Bài 5: Kỹ năng tư vấn pháp luật lao động cho doanh 

nghiệp

5.1. Lý thuyết: Kỹ năng tư vấn pháp luật lao động cho 

doanh nghiệp

           GV: TS Đoàn Thị Phương Diệp

3.2. Trao đổi kinh nghiệm tham gia các vụ án về 

quyền nhân thân 

GV: PGS.TS Bùi Đăng Hiếu 

5.3. Trao đổi kinh nghiệm tham gia các vụ án về hợp 

đồng vay tài sản + Hồ sơ LS.DS.23/B5.TH2/DSCS1

GV: Nguyễn Hồng Quang 


