
Tuần thứ 1

Thời gian Ca Lớp Tự chọn 1 Lớp Tự chọn 2 Lớp Tự chọn 3 Lớp Tự chọn 4 

Thứ Hai

16/12/2019

Thứ Ba

17/12/2019

Thứ Tư

18/12/2019

Thứ Năm

19/12/2019

Thứ Sáu

20/12/2019

Tối

Tối

Tối

Tối

Tối

7A. KN chuyên sâu của LS trong lĩnh 

vực tư vấn PL và GQ tranh chấp 

ngoài Toà án

CSTV 1-Học phần tự chọn 1 (4 tín 

chỉ):

Bài 1: Kỹ năng tư vấn pháp luật về đầu 

tư

1.1. Lý thuyết: Kỹ năng tư vấn pháp 

luật về đầu tư

7C. KN chuyên sâu của LS khi tham gia 

giải quyết các vụ, việc dân sự

CSDS 1-Học phần tự chọn 7 (4 tín chỉ): 

Bài 1: KN của  LS trong VA về quyền sở 

hữu và các quyền khác đối với tài sản

1.1. Lý thuyết: KN của  LS trong VA về 

quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài 

sản 

4.3. Trao đổi kinh nghiệm tham gia các 

vụ án về kỷ luật lao động

7C. KN chuyên sâu của LS khi tham gia 

GQ các vụ, việc dân sự

CSDS 3-Học phần tự chọn 9  (4 tín chỉ):

Bài 4: KN của luật sư trong vụ án về kỷ 

luật lao động

4.1. Tình huống 1: KN của LS trong VA về 

kỷ luật lao động giữa người lao động và 

người sử dụng lao động (Hồ sơ VA số 1) 

DS.CS-44

1.2. Tình huống 1: Tư vấn đầu tư theo 

hình thức hợp đồng

1.2. Tình huống 1: KN của  LS trong VA 

về quyền sở hữu và các quyền khác đối với 

tài sản (Hồ sơ VA số 1) DS.CS-15

1.3. Tình huống 2: Tư vấn đầu tư liên 

quan đến việc góp vốn, mua cổ phần 

của nhà đầu tư nước ngoài

1.3. Tình huống 2: KN của  LS trong VA 

về quyền sở hữu và các quyền khác đối với 

tài sản (Hồ sơ VA số 2) DS.CS-16

Bài 5: KN của luật sư trong vụ án về đơn 

phương chấm dứt hợp đồng lao động

5.1. Tình huống 1: KN của LS trong VA về đơn 

phương chấm dứt hợp đồng lao động (Hồ sơ 

VA số 1) DS.CS-46

5.2. Tình huống 2:  Kỹ năng của luật sư 

trong vụ án về chấm dứt hợp đồng do 

người sử dụng lao động thay đổi cơ cấu 

công nghệ/vì lý do kinh tế (Hồ sơ vụ án số 

2) DS.CS-47

BỘ TƯ PHÁP

HỌC VIỆN TƯ PHÁP

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thời gian học: Buổi tối: 18h00' - 22h00'; Lịch học có thể điều chỉnh, thay đổi tùy theo yêu cầu thực tế.

LỊCH HỌC LỚP ĐÀO TẠO NGHỀ LUẬT SƯ KHÓA 20 TẠI TP. HÀ NỘI (Lớp học buổi tối)

PHẦN II: KHỐI KIẾN THỨC TỰ CHỌN (Học viên chọn 2 trong số 12 học phần tự chọn)

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

1.4. Trao đổi kinh nghiệm tham gia các 

VA về quyền sở hữu và các quyền khác 

đối với tài sản

2.2. Tình huống: Tư vấn pháp 

luật về vốn, tài chính trong doanh 

nghiệp

Bài 2: KN của  LS trong VA về đất đai 

và nhà ở

2.1. Lý thuyết: KN của  LS trong VA 

về đất đai và nhà ở

4.2. Tình huống 2: Kỹ năng của luật sư 

trong vụ án về kỷ luật lao động giữa người 

lao động và người sử dụng lao động (Hồ sơ 

vụ án số 2) DS.CS-45



Tuần thứ 2

Thời gian Ca Lớp Tự chọn 1 Lớp Tự chọn 2 Lớp Tự chọn 3 Lớp Tự chọn 4 

Thời gian học: Buổi tối: 18h00' - 22h00'; Lịch học có thể điều chỉnh, thay đổi tùy theo yêu cầu thực tế.

LỊCH HỌC LỚP ĐÀO TẠO NGHỀ LUẬT SƯ KHÓA 20 TẠI TP. HÀ NỘI (Lớp học buổi tối)

PHẦN II: KHỐI KIẾN THỨC TỰ CHỌN (Học viên chọn 2 trong số 12 học phần tự chọn)

Thứ Hai

23/12/2019

Thứ Ba

24/12/2019

Thứ Tư

25/12/2019

Thứ Năm

26/12/2019

Thứ Sáu

27/12/2019

Tối

Tối

Tối

Tối

Tối

2.2. Tình huống: Tư vấn pháp 

luật về vốn, tài chính trong doanh 

nghiệp

Lớp D, E:

Thi kết thúc học phần môn LS3 (Kỳ thi phụ): Kỹ năng cơ bản 

của luật sư khi tham gia giải quyết các vụ án hình sự (Thi viết)

Lớp C:

Thi kết thúc học phần LS4 (Kỳ thi phụ): Kỹ năng cơ bản của 

luật sư khi tham gia giải quyết các vụ, việc dân sự (Thi viết)

Lớp C:

Thi kết thúc học phần LS5 (Kỳ thi chính): Kỹ năng cơ bản của 

luật sư khi tham gia giải quyết các vụ việc hành chính (Thi viết)

Lớp A:

Thi kết thúc học phần LS4 (Kỳ thi chính): Kỹ năng cơ bản của 

luật sư khi tham gia giải quyết các vụ, việc dân sự (Thi viết)

2.2. Tình huống 1: KN của  LS trong 

VA về quyền sử dụng đất (Hồ sơ VA số 

1) DS.CS-17

Lớp B:

Thi kết thúc học phần môn LS3 (Kỳ thi chính): Kỹ năng cơ bản 

của luật sư khi tham gia giải quyết các vụ án hình sự (Thi viết)

Lớp B:

Thi kết thúc học phần LS2 (Kỳ thi phụ): Kỹ năng cơ bản của 

luật sư trong lĩnh vực tư vấn pháp luật và giải quyết tranh chấp 

ngoài Toà án (Thi viết)

Lớp D, E:

Thi kết thúc học phần LS2 (Kỳ thi chính): Kỹ năng cơ bản của 

luật sư trong lĩnh vực tư vấn pháp luật và giải quyết tranh chấp 

ngoài Toà án (Thi viết)

Lớp A:

Thi kết thúc học phần LS5 (Kỳ thi phụ): Kỹ năng cơ bản của 

luật sư khi tham gia giải quyết các vụ việc hành chính (Thi viết)

5.3. Trao đổi kinh nghiệm tham 

gia các vụ án về đơn phương 

chấm dứt hợp đồng lao động



Tuần thứ 3

Thời gian Ca Lớp Tự chọn 1 Lớp Tự chọn 2 Lớp Tự chọn 3 Lớp Tự chọn 4 

Thời gian học: Buổi tối: 18h00' - 22h00'; Lịch học có thể điều chỉnh, thay đổi tùy theo yêu cầu thực tế.

LỊCH HỌC LỚP ĐÀO TẠO NGHỀ LUẬT SƯ KHÓA 20 TẠI TP. HÀ NỘI (Lớp học buổi tối)

PHẦN II: KHỐI KIẾN THỨC TỰ CHỌN (Học viên chọn 2 trong số 12 học phần tự chọn)

Thứ Hai

30/12/2019

Thứ Ba

31/12/2019

Thứ Tư

01/01/2020

Thứ Năm

02/01/2020

Thứ Sáu

03/01/2020

Tối

Tối

Tối

Tối

Tối

Bài 1: Kỹ năng của luật sư trong vụ 

án về hợp đồng trong lĩnh vực kinh 

doanh thương mại 

1.1. Lý thuyết: KN của LS trong vụ 

án về hợp đồng trong lĩnh vực kinh 

doanh thương mại 

1.3. Tình huống 2: Kỹ năng của 

luật sư trong vụ án về hợp đồng 

trong lĩnh vực kinh doanh thương 

mại (Hồ sơ vụ án số 2) DS.CS-38

Bài 4: Kỹ năng tư vấn pháp luật về đất 

đai cho doanh nghiệp

4.1. Lý thuyết: Kỹ năng tư vấn pháp 

luật về đất đai cho doanh nghiệp

2.3. Tình huống 2: KN của  LS trong 

VA về quyền sử dụng đất (Hồ sơ VA số 

2) DS.CS-18

2.5. Trao đổi kinh nghiệm tham gia các 

VA về đất đai và nhà ở

Bài 3: KN của  LS trong VA về quyền 

nhân thân 

3.1. Tình huống: KN của  LS trong VA 

về quyền nhân thân DS.CS-20 

3.3. Tình huống 2: Hỗ trợ doanh nghiệp 

trước, trong và sau quá trình thanh tra 

thuế

3.2. Tình huống 1: Tư vấn hoạch định 

chiến lược về thuế cho nhà đầu tư

2.4. Tình huống 3: KN của  LS trong 

VA về nhà ở (Hồ sơ VA số 3) DS.CS-

19

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

1.4. Trao đổi kinh nghiệm tham 

gia các vụ án về hợp đồng trong 

lĩnh vực kinh doanh thương mại 

1.2. Tình huống 1: Kỹ năng của luật sư 

trong vụ án về hợp đồng trong lĩnh vực 

kinh doanh thương mại (Hồ sơ vụ án số 

1) DS.CS-37

Nghỉ Tết Dương lịch



Tuần thứ 4

Thời gian Ca Lớp Tự chọn 1 Lớp Tự chọn 2 Lớp Tự chọn 3 Lớp Tự chọn 4 

Thời gian học: Buổi tối: 18h00' - 22h00'; Lịch học có thể điều chỉnh, thay đổi tùy theo yêu cầu thực tế.

LỊCH HỌC LỚP ĐÀO TẠO NGHỀ LUẬT SƯ KHÓA 20 TẠI TP. HÀ NỘI (Lớp học buổi tối)

PHẦN II: KHỐI KIẾN THỨC TỰ CHỌN (Học viên chọn 2 trong số 12 học phần tự chọn)

Thứ Hai

06/01/2020

Thứ Ba

07/01/2020

Thứ Tư

08/01/2020

Thứ Năm

09/01/2020

Thứ Sáu

10/01/2020

Tối

Tối

Tối

Tối

Tối

Bài 2: Kỹ năng của luật sư trong vụ án 

tranh chấp về công ty

2.1. Lý thuyết: Kỹ năng của luật sư 

trong vụ án tranh chấp về công ty

2.2. Tình huống 1: Kỹ năng của luật sư 

trong vụ án tranh chấp giữa công ty với 

các thành viên công ty (Hồ sơ vụ án số 

1) DS.CS-39

Bài 5: KN của  LS trong VA về hợp 

đồng vay tài sản

5.1. Tình huống 1: KN của  LS trong 

VA về hợp đồng vay tài sản (Hồ sơ VA 

số 1) DS.CS-22

Bài 4: KN của  LS trong VA về bồi thường 

thiệt hại ngoài hợp đồng

4.1. Tình huống: KN của  LS trong VA về 

bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng DS.CS-

21

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

4.2. Trao đổi kinh nghiệm tham gia các 

VA về bồi thường thiệt hại ngoài hợp 

đồng 

4.3. Tình huống 2:  Tư vấn thực hiện 

góp vốn và nhận góp vốn bằng quyền 

sử dụng đất cho doanh nghiệp

5.2. Tình huống 2: KN của  LS trong 

VA về hợp đồng vay tài sản (Hồ sơ VA 

số 2) DS.CS-23

2.3. Tình huống 2: KN của luật sư trong vụ 

án tranh chấp giữa công ty với người quản 

lý trong công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc 

thành viên Hội đồng quản trị, giám đốc, 

tổng giám đốc trong công ty cổ phần (Hồ 

sơ vụ án số 2) DS.CS-40

5.2. Tình huống 1: Tư vấn soạn thảo 

các văn bản nội bộ về lao động cho 

doanh nghiệp

4.2. Tình huống 1:  Tư vấn về quyền và 

nghĩa vụ cơ bản của người sử dụng đất 

trong công tác quản lý, sử dụng đất đai 

của doanh nghiệp

3.2. Trao đổi kinh nghiệm tham gia các 

VA về quyền nhân thân 

5.3. Tình huống 2: Tư vấn trong quá 

trình thực hiện và chấm dứt hợp đồng 

lao động với người lao động

2.4. Tình huống 3: KN của LS trong VA 

tranh chấp giữa các thành viên của công ty 

với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt 

động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, 

tách, bàn giao tài sản của công ty, chuyển 

đổi hình thức tổ chức của công ty (Hồ sơ 

VA số 3) DS.CS-41

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

quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công 

nghệ 

3.1. Lý thuyết: KN của LS trong VA về 

quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công 

nghệ 



Tuần thứ 5

Thời gian Ca Lớp Tự chọn 1 Lớp Tự chọn 2 Lớp Tự chọn 3 Lớp Tự chọn 4 

Thời gian học: Buổi tối: 18h00' - 22h00'; Lịch học có thể điều chỉnh, thay đổi tùy theo yêu cầu thực tế.

LỊCH HỌC LỚP ĐÀO TẠO NGHỀ LUẬT SƯ KHÓA 20 TẠI TP. HÀ NỘI (Lớp học buổi tối)

PHẦN II: KHỐI KIẾN THỨC TỰ CHỌN (Học viên chọn 2 trong số 12 học phần tự chọn)

Thứ Hai

13/01/2020

Thứ Ba

14/01/2020

Thứ Tư

15/01/2020

Thứ Năm

16/01/2020

Thứ Sáu

31/01/2020

Tối

Tối

Tối

Tối

Tối

Bài 6: Kỹ năng của luật sư trong vụ 

án về hoàn trả chi phí đào tạo

6.1. Tình huống: Kỹ năng của luật 

sư trong vụ án về hoàn trả chi phí 

đào tạo DS.CS-48

6.3. Tình huống 2: Tư vấn bảo hộ, thực 

thi quyền và xử lý xâm phạm quyền sở 

hữu trí tuệ cho doanh nghiệp

6.2. Tình huống 1: KN của  LS trong 

VA về thừa kế (Hồ sơ VA số 1) DS.CS-

24

Bài 6: Kỹ năng tư vấn pháp luật về sở 

hữu trí tuệ cho doanh nghiệp

6.1. Lý thuyết: Kỹ năng tư vấn pháp 

luật về sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp

3.2. Tình huống 1: Kỹ năng của luật sư 

trong vụ án tranh chấp về quyền sở hữu 

trí tuệ và chuyển giao công nghệ (Hồ sơ 

vụ án số 1) DS.CS-42

6.2. Tình huống 1: Tư vấn xác lập 

quyền sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp

Bài 6: KN của  LS trong VA về thừa kế

6.1. Lý thuyết: KN của  LS trong VA 

về thừa kế

5.3. Trao đổi kinh nghiệm tham gia các 

VA về hợp đồng vay tài sản 

Nghỉ Tết Nguyên đán 2020

3.3. Tình huống 2: Kỹ năng của luật sư 

trong vụ án tranh chấp về quyền sở hữu 

trí tuệ và chuyển giao công nghệ (Hồ sơ 

vụ án số 2) DS.CS-43



Tuần thứ 6

Thời gian Ca Lớp Tự chọn 1 Lớp Tự chọn 2 Lớp Tự chọn 3 Lớp Tự chọn 4 

Thời gian học: Buổi tối: 18h00' - 22h00'; Lịch học có thể điều chỉnh, thay đổi tùy theo yêu cầu thực tế.

LỊCH HỌC LỚP ĐÀO TẠO NGHỀ LUẬT SƯ KHÓA 20 TẠI TP. HÀ NỘI (Lớp học buổi tối)

PHẦN II: KHỐI KIẾN THỨC TỰ CHỌN (Học viên chọn 2 trong số 12 học phần tự chọn)

Thứ Hai

02/03/2020

Thứ Ba

03/03/2020

Thứ Tư

04/03/2020

Thứ Năm

05/03/2020

Thứ Sáu

06/03/2020

7B. KN chuyên sâu của LS khi tham 

gia giải quyết các VA hình sự

CSHS 2-Học phần tự chọn 5 (4 tín 

chỉ):

Bài 1: Kỹ năng của luật sư trong vụ án về 

các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, 

danh dự, nhân phẩm

1.1. Lý thuyết: KN của LS trong VA về 

các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, 

danh dự, nhân phẩm

Tối

Tối

Tối

Tối

Tối

CSDS 2-Học phần tự chọn 8 (4 tín 

chỉ):

Bài 1: KN của luật sư trong vụ án ly 

hôn, tranh chấp về nuôi con, chia tài 

sản khi ly hôn; chia tài sản sau khi ly 

hôn

1.1. Lý thuyết: KN của LS trong VA ly 

hôn, tranh chấp về nuôi con, chia tài 

sản khi ly hôn; chia tài sản sau khi ly 

hôn

CSTV 1-Học phần tự chọn 1 (4 

tín chỉ):

Bài 1: Kỹ năng tư vấn pháp luật 

về đầu tư

1.1. Lý thuyết: Kỹ năng tư vấn 

pháp luật về đầu tư

1.2. Tình huống 1: Kỹ năng của luật sư 

trong vụ án về hợp đồng trong lĩnh vực 

kinh doanh thương mại (Hồ sơ vụ án số 

1) DS.CS-37

7C. KN chuyên sâu của LS khi tham 

gia GQ các vụ, việc dân sự

CSDS 3-Học phần tự chọn 9  (4 tín 

chỉ): 

Bài 1: Kỹ năng của luật sư trong vụ án 

về hợp đồng trong lĩnh vực kinh doanh 

thương mại 

1.1. Lý thuyết: KN của LS trong vụ án 

về hợp đồng trong lĩnh vực kinh doanh 

thương mại 

1.2. Tình huống 1: Kỹ năng của luật 

sư trong vụ án ly hôn, tranh chấp về 

nuôi con, chia tài sản khi ly hôn; 

chia tài sản sau khi ly hôn (Hồ sơ vụ 

án số 01) DS.CS-26

Bài 7: Bình luận án

7.1. Bình luận án số 1 (kinh 

doanh thương mại) 

6.3. Tình huống 2: KN của  LS trong 

VA về thừa kế (Hồ sơ VA số 2) DS.CS-

25

Bài 7: Bình luận án 

Bình luận án dân sự

6.4. Trao đổi kinh nghiệm tham 

gia các VA về thừa kế 

7.2. Bình luận án số 2 (lao động)

1.2. Tình huống 1: Tư vấn đầu tư theo 

hình thức hợp đồng

1.2. Tình huống: Bào chữa, bảo vệ 

trong vụ án xâm phạm tính mạng, 

sức khỏe, danh dự, nhân phẩm 

LS.HS-10

6.2. Trao đổi kinh nghiệm tham 

gia các vụ án về hoàn trả chi phí 

đào tạo



Tuần thứ 7

Thời gian Ca Lớp Tự chọn 1 Lớp Tự chọn 2 Lớp Tự chọn 3 Lớp Tự chọn 4 

Thời gian học: Buổi tối: 18h00' - 22h00'; Lịch học có thể điều chỉnh, thay đổi tùy theo yêu cầu thực tế.

LỊCH HỌC LỚP ĐÀO TẠO NGHỀ LUẬT SƯ KHÓA 20 TẠI TP. HÀ NỘI (Lớp học buổi tối)

PHẦN II: KHỐI KIẾN THỨC TỰ CHỌN (Học viên chọn 2 trong số 12 học phần tự chọn)

Thứ Hai

09/03/2020

Thứ Ba

10/03/2020

Thứ Tư

11/03/2020

Thứ Năm

12/03/2020

Thứ Sáu

13/03/2020

2.2. Tình huống: Bào chữa, bảo 

vệ trong vụ án về các tội xâm 

phạm sở hữu LS.HS-11

Tối

Tối

Tối

Tối

Tối

1.3. Trao đổi kinh nghiệm bào chữa, 

bảo vệ trong vụ án về các tội xâm phạm 

tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân 

phẩm

Bài 2: Kỹ năng của luật sư trong vụ án 

chia tài sản chung của vợ chồng trong 

thời kỳ hôn nhân

2.1. Lý thuyết: Kỹ năng của luật sư 

trong vụ án chia tài sản chung của vợ 

chồng trong thời kỳ hôn nhân

2.2. Tình huống 1: Kỹ năng của luật sư 

trong vụ án chia tài sản chung của vợ 

chồng trong thời kỳ hôn nhân (Hồ sơ vụ 

án số 01) DS.CS-29

Bài 2: Kỹ năng của luật sư trong vụ án 

tranh chấp về công ty

2.1. Lý thuyết: Kỹ năng của luật sư 

trong vụ án tranh chấp về công ty

1.5.  Trao đổi kinh nghiệm tham gia các 

vụ án ly hôn, tranh chấp về nuôi con, 

chia tài sản khi ly hôn; chia tài sản sau 

khi ly hôn

1.3. Tình huống 2: Kỹ năng của luật sư 

trong vụ án về hợp đồng trong lĩnh vực 

kinh doanh thương mại (Hồ sơ vụ án số 

2) DS.CS-38

2.3. Tình huống 2: KN của luật sư trong vụ 

án tranh chấp giữa công ty với người quản 

lý trong công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc 

thành viên Hội đồng quản trị, giám đốc, 

tổng giám đốc trong công ty cổ phần (Hồ 

sơ vụ án số 2) DS.CS-40

2.2. Tình huống 1: Kỹ năng của luật sư 

trong vụ án tranh chấp giữa công ty với 

các thành viên công ty (Hồ sơ vụ án số 

1) DS.CS-39

1.3. Tình huống 2: Tư vấn đầu tư liên 

quan đến việc góp vốn, mua cổ phần 

của nhà đầu tư nước ngoài

1.4. Tình huống 3:  Kỹ năng của luật sư 

trong vụ án ly hôn, tranh chấp về nuôi 

con, chia tài sản khi ly hôn; chia tài sản 

sau khi ly hôn (Hồ sơ vụ án số 03) 

DS.CS-28

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

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

Bài 3: KN của LS trong VA về các tội xâm 

phạm an toàn công cộng, trật tự công cộng

3.1. Lý thuyết: KN của LS trong VA về 

các tội xâm phạm an toàn công cộng, trật 

tự công cộng

1.3. Tình huống 2:  Kỹ năng của luật sư 

trong vụ án ly hôn, tranh chấp về nuôi 

con, chia tài sản khi ly hôn; chia tài sản 

sau khi ly hôn (Hồ sơ vụ án số 02) 

DS.CS-27

Bài 2: Kỹ năng của luật sư trong vụ án 

về các tội xâm phạm sở hữu

2.1. Lý thuyết:  Kỹ năng của luật sư 

trong vụ án về các tội xâm phạm sở hữu

2.2. Tình huống: Tư vấn pháp luật về 

vốn, tài chính trong doanh nghiệp

2.2. Tình huống: Tư vấn pháp luật về 

vốn, tài chính trong doanh nghiệp

1.4. Trao đổi kinh nghiệm tham 

gia các vụ án về hợp đồng trong 

lĩnh vực kinh doanh thương mại 

2.3. Trao đổi kinh nghiệm bào chữa, 

bảo vệ trong vụ án về các tội xâm phạm 

sở hữu



Tuần thứ 8

Thời gian Ca Lớp Tự chọn 1 Lớp Tự chọn 2 Lớp Tự chọn 3 Lớp Tự chọn 4 

Thời gian học: Buổi tối: 18h00' - 22h00'; Lịch học có thể điều chỉnh, thay đổi tùy theo yêu cầu thực tế.

LỊCH HỌC LỚP ĐÀO TẠO NGHỀ LUẬT SƯ KHÓA 20 TẠI TP. HÀ NỘI (Lớp học buổi tối)

PHẦN II: KHỐI KIẾN THỨC TỰ CHỌN (Học viên chọn 2 trong số 12 học phần tự chọn)

Thứ Hai

16/03/2020

Thứ Ba

17/03/2020

Thứ Tư

18/03/2020

Thứ Năm

19/03/2020

Thứ Sáu

20/03/2020

Chuyên đề dự phòngTối

Tối

Tối

Tối

Tối

3.2. Tình huống: Bào chữa, bảo vệ 

trong vụ án xâm phạm an toàn công 

cộng, trật tự công cộng LS.HS-13

2.3. Tình huống 2: Kỹ năng của luật sư 

trong vụ án chia tài sản chung của vợ 

chồng trong thời kỳ hôn nhân (Hồ sơ vụ 

án số 02) DS.CS-30

3.2. Tình huống 1: Tư vấn hoạch định 

chiến lược về thuế cho nhà đầu tư

Đánh giá kết quả thực tập

(Vấn đáp)

Đánh giá kết quả thực tập

(Vấn đáp)

2.4. Tình huống 3: KN của LS trong VA 

tranh chấp giữa các thành viên của công ty 

với nhau liên quan đến việc thành lập, hoạt 

động, giải thể, sáp nhập, hợp nhất, chia, 

tách, bàn giao tài sản của công ty, chuyển 

đổi hình thức tổ chức của công ty (Hồ sơ 

VA số 3) DS.CS-41

Đánh giá kết quả thực tập

(Vấn đáp)



Tuần thứ 9

Thời gian Ca Lớp Tự chọn 1 Lớp Tự chọn 2 Lớp Tự chọn 3 Lớp Tự chọn 4 

Thời gian học: Buổi tối: 18h00' - 22h00'; Lịch học có thể điều chỉnh, thay đổi tùy theo yêu cầu thực tế.

LỊCH HỌC LỚP ĐÀO TẠO NGHỀ LUẬT SƯ KHÓA 20 TẠI TP. HÀ NỘI (Lớp học buổi tối)

PHẦN II: KHỐI KIẾN THỨC TỰ CHỌN (Học viên chọn 2 trong số 12 học phần tự chọn)

Thứ Hai

23/03/2020

Thứ Ba

24/03/2020

Thứ Tư

25/03/2020

Thứ Năm

26/03/2020

Thứ Sáu

27/03/2020

Tối

Tối

Tối

Tối

Tối

Thi kết thúc học phần CSDS 3 (Kỳ thi chính): Kỹ năng chuyên sâu của luật sư khi tham gia giải quyết các vụ, việc dân sự-Học 

phần tự chọn 9

Lớp D, E:

Thi kết thúc học phần LS2 (Kỳ thi phụ): Kỹ năng cơ bản của 

luật sư trong lĩnh vực tư vấn pháp luật và giải quyết tranh chấp 

ngoài Toà án (Thi viết)

Lớp B:

Thi kết thúc học phần môn LS3 (Kỳ thi phụ): Kỹ năng cơ bản 

của luật sư khi tham gia giải quyết các vụ án hình sự (Thi viết)

Lớp C:

Thi kết thúc học phần LS5 (Kỳ thi phụ): Kỹ năng cơ bản của 

luật sư khi tham gia giải quyết các vụ việc hành chính (Thi viết)

Lớp A:

Thi kết thúc học phần LS4 (Kỳ thi phụ): Kỹ năng cơ bản của 

luật sư khi tham gia giải quyết các vụ, việc dân sự (Thi viết)

Thi kết thúc học phần CSTV 1 (Kỳ thi chính): KN chuyên sâu của LS trong lĩnh vực tư vấn pháp luật và GQTC ngoài Toà án-Học 

phần tự chọn 1

Thi kết thúc học phần CSDS 1 (Kỳ thi chính): KN chuyên sâu của  LS khi tham gia giải quyết các vụ, việc dân sự-Học phần tự 

chọn 7



Tuần thứ 10

Thời gian Ca Lớp Tự chọn 1 Lớp Tự chọn 2 Lớp Tự chọn 3 Lớp Tự chọn 4 

Thời gian học: Buổi tối: 18h00' - 22h00'; Lịch học có thể điều chỉnh, thay đổi tùy theo yêu cầu thực tế.

LỊCH HỌC LỚP ĐÀO TẠO NGHỀ LUẬT SƯ KHÓA 20 TẠI TP. HÀ NỘI (Lớp học buổi tối)

PHẦN II: KHỐI KIẾN THỨC TỰ CHỌN (Học viên chọn 2 trong số 12 học phần tự chọn)

Thứ Hai

30/03/2020

Thứ Ba

31/03/2020

Thứ Tư

01/04/2020

Thứ Năm

02/04/2020

Thứ Sáu

03/04/2020

Nghỉ ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

Chuyên đề dự phòng

Tối

Tối

Tối

Tối

Tối

3.3. Tình huống 2: Hỗ trợ doanh nghiệp 

trước, trong và sau quá trình thanh tra 

thuế

3.2. Tình huống 1: Kỹ năng của luật sư 

trong vụ án tranh chấp về quyền sở hữu 

trí tuệ và chuyển giao công nghệ (Hồ sơ 

vụ án số 1) DS.CS-42

Bài 3: KN của luật sư trong VA về thay 

đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn 

và cấp dưỡng

3.1. Tình huống 1: KN của LS trong VA về 

thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly 

hôn và cấp dưỡng DS.CS-31

3.3. Trao đổi kinh nghiệm bào chữa, 

bảo vệ trong vụ án xâm phạm an toàn 

công cộng, trật tự công cộng

3.2. Tình huống 2: Kỹ năng của luật sư 

trong vụ án về thay đổi người trực tiếp 

nuôi con sau khi ly hôn và cấp dưỡng 

DS.CS-32

Bài 3: Kỹ năng của luật sư trong vụ án 

về quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao 

công nghệ 

3.1. Lý thuyết: KN của LS trong VA về 

quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao 

công nghệ 

Bài 4: Kỹ năng tư vấn pháp luật về đất 

đai cho doanh nghiệp

4.1. Lý thuyết: Kỹ năng tư vấn pháp 

luật về đất đai cho doanh nghiệp

Bài 4: Kỹ năng của luật sư trong vụ án 

về tội phạm ma tuý

4.1. Lý thuyết: Kỹ năng của luật sư 

trong vụ án về tội phạm ma tuý

3.3. Tình huống 2: Kỹ năng của luật sư 

trong vụ án tranh chấp về quyền sở hữu trí 

tuệ và chuyển giao công nghệ (Hồ sơ vụ án 

số 2) DS.CS-43

2.4. Trao đổi kinh nghiệm tham gia các 

vụ án chia tài sản chung của vợ chồng 

trong thời kỳ hôn nhân

4.2. Tình huống 1:  Tư vấn về quyền và 

nghĩa vụ cơ bản của người sử dụng đất 

trong công tác quản lý, sử dụng đất đai của 

doanh nghiệp

4.2. Tình huống: Bào chữa, bảo vệ 

trong vụ án về tội phạm ma túy LS.HS-

12



Tuần thứ 11

Thời gian Ca Lớp Tự chọn 1 Lớp Tự chọn 2 Lớp Tự chọn 3 Lớp Tự chọn 4 

Thời gian học: Buổi tối: 18h00' - 22h00'; Lịch học có thể điều chỉnh, thay đổi tùy theo yêu cầu thực tế.

LỊCH HỌC LỚP ĐÀO TẠO NGHỀ LUẬT SƯ KHÓA 20 TẠI TP. HÀ NỘI (Lớp học buổi tối)

PHẦN II: KHỐI KIẾN THỨC TỰ CHỌN (Học viên chọn 2 trong số 12 học phần tự chọn)

Thứ Hai

06/04/2020

Thứ Ba

07/04/2020

Thứ Tư

08/04/2020

Thứ Năm

09/04/2020

Thứ Sáu

10/04/2020

Tối

Tối

Tối

Tối

Tối

4.3. Tình huống 2: Kỹ năng của luật sư 

trong vụ án về nuôi con, chia tài sản của 

nam, nữ chung sống với nhau như vợ 

chồng mà không đăng ký kết hôn hoặc khi 

hủy kết hôn trái pháp luật (Hồ sơ vụ án số 

02) DS.CS-34

4.4. Trao đổi kinh nghiệm tham gia các vụ 

án về nuôi con, chia tài sản của nam, nữ 

chung sống với nhau như vợ chồng mà 

không đăng ký kết hôn hoặc khi hủy kết 

hôn trái pháp luật

4.2. Tình huống 1: KN của LS trong VA về 

nuôi con, chia tài sản của nam, nữ chung 

sống với nhau như vợ chồng mà không 

đăng ký kết hôn hoặc khi hủy kết hôn trái 

pháp luật (Hồ sơ vụ án số 01) DS.CS-33

3.3.  Trao đổi kinh nghiệm tham gia các 

vụ án về thay đổi người trực tiếp nuôi 

con sau khi ly hôn và cấp dưỡng

4.2.  Tình huống 2: Kỹ năng của luật sư 

trong vụ án về kỷ luật lao động giữa 

người lao động và người sử dụng lao 

động (Hồ sơ vụ án số 2) DS.CS-45

Bài 4: KN của luật sư trong vụ án về kỷ 

luật lao động

4.1. Tình huống 1: KN của LS trong VA về 

kỷ luật lao động giữa người lao động và 

người sử dụng lao động (Hồ sơ VA số 1) 

DS.CS-44

4.3. Trao đổi kinh nghiệm tham gia các 

vụ án về kỷ luật lao động

Bài 5: KN của luật sư trong vụ án về đơn 

phương chấm dứt hợp đồng lao động

5.1. Tình huống 1: KN của LS trong VA về 

đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động 

(Hồ sơ VA số 1) DS.CS-46

Bài 6: Kỹ năng tư vấn pháp luật về sở hữu 

trí tuệ cho doanh nghiệp

6.1. Lý thuyết: Kỹ năng tư vấn pháp luật về 

sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp

5.3. Trao đổi kinh nghiệm bào chữa, 

bảo vệ  trong vụ án về tội phạm chức 

vụ

5.2. Tình huống 2:  Kỹ năng của luật sư 

trong vụ án về chấm dứt hợp đồng do 

người sử dụng lao động thay đổi cơ cấu 

công nghệ/vì lý do kinh tế (Hồ sơ vụ án số 

2) DS.CS-47

Bài 4: KN của LS trong VA về nuôi con, chia 

tài sản của nam, nữ chung sống với nhau như 

vợ chồng mà không đăng ký kết hôn hoặc khi 

hủy kết hôn trái pháp luật

4.1. Lý thuyết: KN của LS trong VA về nuôi 

con, chia tài sản của nam, nữ chung sống với 

nhau như vợ chồng mà không đăng ký kết hôn 

hoặc khi hủy kết hôn trái PL

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

Bài 5: Kỹ năng của luật sư trong vụ án 

về tội phạm chức vụ 

5.1. Lý thuyết: Kỹ năng của luật sư 

trong vụ án về tội phạm chức vụ

5.2. Tình huống: Bào chữa, bảo vệ 

trong vụ án về tội phạm chức vụ LS.HS-

08

4.3. Tình huống 2:  Tư vấn thực hiện 

góp vốn và nhận góp vốn bằng quyền 

sử dụng đất cho doanh nghiệp

4.3. Trao đổi kinh nghiệm bào chữa, 

bảo vệ trong vụ án về tội phạm ma túy

5.3. Tình huống 2: Tư vấn trong quá 

trình thực hiện và chấm dứt hợp đồng 

lao động với người lao động

Bài 6: Bình luận án hình sự 

6.1. Tổng quan về vụ án hình sự

5.2. Tình huống 1: Tư vấn soạn thảo 

các văn bản nội bộ về lao động cho 

doanh nghiệp



Tuần thứ 12

Thời gian Ca Lớp Tự chọn 1 Lớp Tự chọn 2 Lớp Tự chọn 3 Lớp Tự chọn 4 

Thời gian học: Buổi tối: 18h00' - 22h00'; Lịch học có thể điều chỉnh, thay đổi tùy theo yêu cầu thực tế.

LỊCH HỌC LỚP ĐÀO TẠO NGHỀ LUẬT SƯ KHÓA 20 TẠI TP. HÀ NỘI (Lớp học buổi tối)

PHẦN II: KHỐI KIẾN THỨC TỰ CHỌN (Học viên chọn 2 trong số 12 học phần tự chọn)

Thứ Hai

13/04/2020

Thứ Ba

14/04/2020

Thứ Tư

15/04/2020

Thứ Năm

16/04/2020

Thứ Sáu

17/04/2020

Bài 6: Kỹ năng của luật sư trong vụ 

án về hoàn trả chi phí đào tạo

6.1. Tình huống: Kỹ năng của luật 

sư trong vụ án về hoàn trả chi phí 

đào tạo DS.CS-48

Tối

Tối

Tối

Tối

Tối

6.2. Bình luận án hôn nhân gia đình số 

2

5.3. Trao đổi kinh nghiệm tham 

gia các vụ án về đơn phương 

chấm dứt hợp đồng lao động

5.2. Tình huống 2: Kỹ năng của luật sư 

trong vụ án về xác định cha, mẹ cho 

con hoặc xác định con cho cha, mẹ (Hồ 

sơ vụ án số 02) DS.CS-36

Bài 7: Bình luận án

7.1. Bình luận án số 1 (kinh 

doanh thương mại) 

6.2. Trao đổi kinh nghiệm tham 

gia các vụ án về hoàn trả chi phí 

đào tạo

Bài 6: Bình luận án

6.1. Bình luận án hôn nhân gia đình số 

1

5.3. Trao đổi kinh nghiệm tham gia các 

vụ án về xác định cha, mẹ cho con hoặc 

xác định con cho cha, mẹ

7.2. Bình luận án số 2 (lao động)

Bài 5: KN của LS trong VA về xác định cha, 

mẹ cho con hoặc xác định con cho cha, mẹ

5.1. Tình huống 1: KN của LS trong VA về xác 

định cha, mẹ cho con hoặc xác định con cho 

cha, mẹ (Hồ sơ vụ án số 01) DS.CS-35

6.2. Tình huống 1: Tư vấn xác lập 

quyền sở hữu trí tuệ cho doanh nghiệp

6.2. Thực hành bình luận án (vụ án số 

01)

6.3. Thực hành bình luận án (vụ án số 

02)

6.3. Tình huống 2: Tư vấn bảo hộ, thực 

thi quyền và xử lý xâm phạm quyền sở 

hữu trí tuệ cho doanh nghiệp



Tuần thứ 13

Thời gian Ca Lớp Tự chọn 1 Lớp Tự chọn 2 Lớp Tự chọn 3 Lớp Tự chọn 4 

Thời gian học: Buổi tối: 18h00' - 22h00'; Lịch học có thể điều chỉnh, thay đổi tùy theo yêu cầu thực tế.

LỊCH HỌC LỚP ĐÀO TẠO NGHỀ LUẬT SƯ KHÓA 20 TẠI TP. HÀ NỘI (Lớp học buổi tối)

PHẦN II: KHỐI KIẾN THỨC TỰ CHỌN (Học viên chọn 2 trong số 12 học phần tự chọn)

Thứ Hai

20/04/2020

Thứ Ba

21/04/2020

Thứ Tư

22/04/2020

Thứ Năm

23/04/2020

Thứ Sáu

24/04/2020

Tối

Tối

Tối

Tối

Tối

Thi kết thúc học phần CSDS 2 

(Kỳ thi chính): KN Kỹ năng 

chuyên sâu của luật sư khi 

tham gia giải quyết các vụ, việc 

dân sự-Học phần tự chọn 8

Thi kết thúc học phần CSDS 3 

(Kỳ thi phụ): Kỹ năng chuyên 

sâu của luật sư khi tham gia 

giải quyết các vụ, việc dân sự-

Học phần tự chọn 9

Thi kết thúc học phần CSHS 2 (Kỳ thi chính): KN chuyên sâu của luật sư khi tham gia giải quyết các VA hình sự-Học phần tự 

chọn 5

Thi kết thúc học phần CSDS 3 

(Kỳ thi chính): Kỹ năng chuyên 

sâu của luật sư khi tham gia 

giải quyết các vụ, việc dân sự-

Học phần tự chọn 9

Thi kết thúc học phần CSTV 1 

(Kỳ thi phụ): KN chuyên sâu 

của LS trong lĩnh vực tư vấn 

pháp luật và GQTC ngoài Toà 

án-Học phần tự chọn 1

Thi kết thúc học phần CSTV 1 

(Kỳ thi chính): KN chuyên sâu 

của LS trong lĩnh vực tư vấn 

pháp luật và GQTC ngoài Toà 

án-Học phần tự chọn 1



Tuần thứ 14

Thời gian Ca Lớp Tự chọn 1 Lớp Tự chọn 2 Lớp Tự chọn 3 Lớp Tự chọn 4 

Thời gian học: Buổi tối: 18h00' - 22h00'; Lịch học có thể điều chỉnh, thay đổi tùy theo yêu cầu thực tế.

LỊCH HỌC LỚP ĐÀO TẠO NGHỀ LUẬT SƯ KHÓA 20 TẠI TP. HÀ NỘI (Lớp học buổi tối)

PHẦN II: KHỐI KIẾN THỨC TỰ CHỌN (Học viên chọn 2 trong số 12 học phần tự chọn)

Thứ Hai

18/05/2020

Thứ Ba

19/05/2020

Thứ Tư

20/05/2020

Thứ Năm

21/05/2020

Thứ Sáu

22/05/2020

Tối

Tối

Tối

Tối

Tối

Thi kết thúc học phần CSDS 3 

(Kỳ thi phụ): Kỹ năng chuyên 

sâu của luật sư khi tham gia 

giải quyết các vụ, việc dân sự-

Học phần tự chọn 9

Thi kết thúc học phần CSDS 2 

(Kỳ thi phụ): KN Kỹ năng 

chuyên sâu của luật sư khi 

tham gia giải quyết các vụ, việc 

dân sự-Học phần tự chọn 8

Thi kết thúc học phần CSTV 1 

(Kỳ thi phụ): KN chuyên sâu 

của LS trong lĩnh vực tư vấn 

pháp luật và GQTC ngoài Toà 

án-Học phần tự chọn 1

Thi kết thúc học phần CSDS 1 

(Kỳ thi phụ): KN chuyên sâu 

của  LS khi tham gia giải quyết 

các vụ, việc dân sự-Học phần tự 

chọn 7

Thi kết thúc học phần CSHS 2 (Kỳ thi phụ): KN chuyên sâu của luật sư khi tham gia giải quyết các VA hình sự-Học phần tự chọn 

5



Tuần thứ 15

Thời gian Ca Lớp Tự chọn 1 Lớp Tự chọn 2 Lớp Tự chọn 3 Lớp Tự chọn 4 

Thời gian học: Buổi tối: 18h00' - 22h00'; Lịch học có thể điều chỉnh, thay đổi tùy theo yêu cầu thực tế.

LỊCH HỌC LỚP ĐÀO TẠO NGHỀ LUẬT SƯ KHÓA 20 TẠI TP. HÀ NỘI (Lớp học buổi tối)

PHẦN II: KHỐI KIẾN THỨC TỰ CHỌN (Học viên chọn 2 trong số 12 học phần tự chọn)

Thứ Hai

27/07/2020

Thứ Ba

28/07/2020

Thứ Tư

29/07/2020

Thứ Năm

30/07/2020

KT. TRƯỞNG PHÕNG ĐÀO TẠO

VÀ CÔNG TÁC HỌC VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÕNG

Uông Thị Hà

TRƯỞNG KHOA

ĐÀO TẠO LUẬT SƯ

Tối

Tối

Tối Bế giảng khóa học 

Nguyễn Xuân Thu

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC 

Tối
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Chuyên đề dự phòng
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