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Tóm tắt: Trong nền kinh tế thị trường, các quan hệ thương mại ngày càng trở nên đa dạng và 

phức tạp. Do đó, các tranh chấp phát sinh trong lĩnh vực thương mại là điều không thể tránh khỏi. Để 

giải quyết các tranh chấp này, các doanh nghiệp hiện nay đang có xu hướng rõ nét trong tìm kiếm 

phương thức giải quyết tranh chấp. Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn đó, Trường Đại học Luật Hà Nội 

đã xây dựng môn học Kĩ năng giải quyết các tranh chấp thương mại và đưa môn học này vào chương 

trình đào tạo đại học hệ chính quy ngành Luật kinh tế với vị trí là môn học tự chọn. Trên cơ sở phân 

tích, đánh giá thực trạng đào tạo kĩ năng giải quyết tranh chấp thương mại, bài viết đề xuất một số 

kiến nghị nhằm nâng cao chất lượng đào tạo đối với môn học này, góp phần nâng cao chất lượng cử 

nhân được đào tạo tại Trường Đại học Luật Hà Nội, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của xã hội.   
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IMPROVING THE TRAINING QUALITY OF COMMERCIAL DISPUTE RESOLUTION 

SKILLS AT HANOI LAW UNIVERSITY 

Abstract: In the market economy, trade relations are becoming more and more diverse and 

complex. Therefore, disputes arising within  the commercial sector are inevitable. In order to settle 

such disputes, enterprises now have a clear tendency to seek dispute settlement methods. From this 

practical demand, Hanoi Law University has organized the course “Commercial Dispute Resolution 

Skills” as the full-time university training program (major in Economic Law) with the form of an 

elective course. On the basis of analyzing and evaluating the current status of training in commercial 

dispute resolution skill, the article proposes some recommendations to improve the training quality of 

this course, therefore contributes to the improvement of the quality of bachelor's degrees in Hanoi 

Law University, which will increasingly meet the social demands. 
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1. Vai trò của việc đào tạo kĩ năng giải 

quyết các tranh chấp thương mại 

Việc đào tạo kĩ năng giải quyết các tranh 

chấp thương mại tại Trường Đại học Luật 

Hà Nội được thực hiện chủ yếu thông qua 

môn học Kĩ năng giải quyết các tranh chấp 

thương mại. Đây là môn học chuyên ngành,  
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(1). Nghiên cứu này được thực hiện trong khuôn khổ 

Đề tài khoa học cấp cơ sở: “Hoàn thiện nội dung và 

phương pháp giảng dạy môn học Kĩ năng giải quyết 

tranh chấp kinh doanh, thương mại tại Trường Đại học 

Luật Hà Nội, Trường Đại học Luật Hà Nội, 2020. 
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