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LUMUN - LAW UNIVERSITY MODEL UNITED NATIONS

Người tổng hợp: Nguyễn Thị Bảo Khanh (K21504C),

Sinh viên Trường Đại học Kinh tế - Luật, ĐHQG Tp.HCM

1. Tổng quan về LUMUN

1.1. LUMUN

Law University Model United Nations (LUMUN) là chương trình mô phỏng Hội
nghị đàm phán của Liên Hợp Quốc được tổ chức tại Việt Nam, chương trình đã trải
qua 6 năm hình thành và phát triển tính từ năm 2015, dưới sự bảo trợ của Trường Đại
học Luật Hà Nội. Hiện tại, LUMUN là sân chơi học thuật giàu tiềm năng, tạo cơ hội
phát triển khả năng tư duy toàn cầu, đồng thời trau dồi kiến thức, kỹ năng ngoại giao
và đàm phán cho thế hệ sinh viên Việt Nam có niềm đam mê với những vấn đề mang
tính pháp lý.

LUMUN chính là tín hiệu dành cho thế hệ trẻ ngày nay cần nhanh chóng hội nhập
và nâng cao các kiến thức, kỹ năng của bản thân dành cho mình trước những vấn đề
nóng hổi của thế giới trong lĩnh vực an ninh - kinh tế - xã hội được đề cập trong 03 hội
đồng: Hội đồng Quan chức Cấp cao ASEAN (ASEAN SOM)1, Hội đồng Tổ chức
Cảnh sát Hình sự Quốc tế (INTERPOL)2 và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc
(UNSC)3.

1.2. Đơn vị tổ chức - Hanoi Law University (HLU)

LUMUN được tổ chức dựa trên kinh nghiệm chuyên môn của Khoa Pháp luật
Quốc tế - trường Đại học Luật Hà Nội. Qua đó, chương trình không chỉ hướng đến
việc cung cấp các kiến thức pháp lý mà còn rèn luyện kỹ năng nghiên cứu và thực
hành luật cho sinh viên.

Ngoài ra trong năm học 2020 - 2021, bên cạnh việc là đơn vị bảo trợ tổ chức của
LUMUN, trường Đại học Luật Hà Nội còn tạo môi trường để sinh viên phát triển tâm -
tài - trí qua các cuộc thi bổ ích khác như: cuộc thi Sáng tác tiểu phẩm tuyên truyền
pháp luật "Spirit of Law”; cuộc thi “Sinh viên với môi trường – SE” lần thứ nhất;

3 United Nations Security Council (UNSC): Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
2 International Criminal Police Organization (INTERPOL): Tổ chức cảnh sát hình sự quốc tế.

1 Association of Southeast Asian Nations Simulation Object Model (ASEAN SOM): Hội nghị mô phỏng hiệp
hội các quốc gia Đông Nam Á.
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tuyển chọn sinh viên đại diện Trường Đại học Luật Hà Nội tham dự Cuộc thi Phiên tòa
giả định về Luật đầu tư quốc tế (FDI Moot) năm 2021 (bằng tiếng Anh); cuộc thi tranh
biện Speak Out,...

1.3. MUN

LUMUN - một mô hình phát triển dựa trên chương trình mô phỏng Hội nghị đàm
phán của MUN. Model United Nations (MUN) là một hoạt động mô phỏng xác thực
cuộc họp hoặc buổi đàm phán của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Hội đồng Bảo An
Liên Hợp Quốc hoặc các cơ quan đa phương khác, thông qua đó tạo nên môi trường
học thuật giúp phát triển kỹ năng ngoại giao và đàm phán cho các bạn trẻ.4

Hiện nay, chương trình MUN đã được phổ biến rộng rãi tại các trường Trung học
phổ thông và trường Đại học trên cả nước, thu hút hàng ngàn học sinh - sinh viên tham
gia, trong đó tiêu biểu có thể kể đến như Vietnamese Youth Model United Nations
(VYMUN), International Vietnamese Model United Nations (IVMUN), Diplomatic
Academy of Vietnam Model United Nations (DAVMUN), Saigon International Model
United Nations (SIMUN),...5

2. Mục tiêu

LUMUN là cơ hội để các bạn gặp gỡ những người có cùng đam mê và mối quan
tâm, cùng nhau thể hiện quan điểm của mình với các vấn đề trên lập trường của từng
quốc gia, từ đó tạo nên một cái nhìn khách quan và đa chiều hơn về thế giới.

Người tham gia hoạt động MUN, hay còn gọi là “MUN-er” sẽ được rèn luyện sự
nhạy bén khi sử dụng nhiều kĩ năng cùng lúc như tranh luận, phản biện, ngôn ngữ đàm
phán, kỹ năng làm việc nhóm,…

Vì vậy, không chỉ LUMUN mà bất kỳ Hội nghị mô phỏng nào được phát triển
dựa theo chương trình MUN đều là sân chơi bổ ích dành cho các bạn trẻ cùng nhau
nghiên cứu, tìm hiểu các giải pháp cho những vấn đề thiết thực trên toàn cầu hiện nay
trên phương diện pháp lý.

3. Thông tin chi tiết

5 Bùi Ngọc Hà, ‘Tại sao tớ lại nghiện ‘đi MUN’ đến thế’ (Tuổi trẻ, 23/04/2018),
<https://tuoitre.vn/tai-sao-to-nghien-di-mun-den-the-20180421081134911.htm >  truy cập ngày 23/11/2021

4 Nguyễn Nhàn, ‘Mô hình hùng biện Liên Hợp Quốc và lợi thế khủng khi nộp hồ sơ du học’ (ETest- test prep
academy edu, 08/06/2020),
<https://etest.edu.vn/mo-hinh-hung-bien-lien-hop-quoc-va-loi-the-khung-khi-nop-ho-so-du-hoc/ > truy cập ngày
23/11/2021
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3.1.Thời gian và địa điểm

Trải qua lịch sử 6 năm hình thành với 4 kỳ họp được tổ chức thành công, qua mỗi
năm LUMUN lại được tổ chức với nhiều với nhiều màu sắc khác nhau. Cụ thể, được
tổ chức vào năm 2015, “The Beginning”- “Khởi nguyên” là chủ đề khởi điểm trong
lịch sử hình thành của LUMUN. Những năm tiếp theo LUMUN đi kèm với chuỗi đề
tài đa dạng như “United and Divided - Liên minh và chia rẽ” (2016), “Light beyond
the tunnel - Ánh sáng cuối đường hầm” (2017) và “Trade War - Chiến tranh thương
mại” (2018). Đến năm 2021, LUMUN đã trở lại, mang đến nhiều sự thay đổi và đầy
tính hấp dẫn trong kỳ họp thứ 5 với chủ đề “The Construction - Kiến thiết” dưới sự
bảo trợ chuyên môn từ Khoa Pháp luật Quốc tế thuộc Trường Đại học Luật Hà Nội.

Không giống với những năm trước, mô hình LUMUN hiện nay tổ chức 03 hội
đồng với mỗi sứ mệnh khác nhau trong bối cảnh đại dịch Covid-19 gồm: (i) Hội đồng
Quan chức Cấp cao ASEAN (ASEAN SOM) sẽ thiết lập sự đồng thuận các lĩnh vực
kinh tế - văn hóa - an ninh, tạo tiền đề các sáng kiến hợp tác ASEAN; (ii) Hội đồng Tổ
chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế (INTERPOL) với sứ mệnh giải quyết vấn đề “Phòng
chống tội phạm trong lĩnh vực y tế, liên quan đến mua bán, sản xuất vaccine, thuốc
điều trị và vật tư y tế trái pháp”; (iii) Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (UNSC) mang
trách nhiệm duy trì hòa bình và an ninh quốc tế trong vấn đề “Thách thức an ninh phi
truyền thống trong đại dịch Covid-19”.

Bên cạnh đó, vì đại dịch vẫn đang diễn biến phức tạp ở nhiều địa phương trên cả
nước nên chương trình năm 2021 đã được tổ chức thông qua hình thức trực tuyến
trong hai ngày liên tiếp 27/11/2021 và 28/11/2021.

3.2. Cách thức tham gia

LUMUN đã mở đơn đăng ký dành cho vị trí Đại biểu và vị trí Quan sát viên
thông qua hình thức trực tuyến. Cụ thể hơn, 03 hội đồng gồm Hội đồng Quan chức
Cấp cao ASEAN (ASEAN SOM), Hội đồng Tổ chức Cảnh sát Hình sự Quốc tế
(INTERPOL) và Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (UNSC) đều đã mở đơn đăng ký
cho các thành viên từ ngày 25/10/2021, kết thúc ngày 3/11/2021.

Khi tham gia phỏng vấn để trở thành thành viên chương trình Hội nghị mô phỏng
LUMUN, người tham gia cần chuẩn bị cho mình các kỹ năng cần thiết như khả năng
xử lý, giải quyết tốt các tình huống bất ngờ xảy ra trong cuộc họp, có hiểu biết cơ bản
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về tình hình an ninh - quân sự trên thế giới, hiểu biết cơ bản về Hội đồng nhân quyền
Liên Hợp Quốc và khả năng nghe hiểu tiếng Anh ở mức khá trở lên.

4. Thông tin liên hệ

Fanpage: LUMUN - Law University Model United Nations of the Faculty of
International Law

Email: lumun.hlu87@gmail.com

Hotline: Ms. Hoang Phuong (033.666.1090)

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

1.Nguyễn Nhàn, ‘Mô hình hùng biện Liên Hợp Quốc và lợi thế khủng khi nộp hồ sơ
du học’ (ETest- test prep academy edu, 08/06/2020),
<https://etest.edu.vn/mo-hinh-hung-bien-lien-hop-quoc-va-loi-the-khung-khi-nop-ho-s
o-du-hoc/ >

2. Bùi Ngọc Hà, ‘Tại sao tớ lại nghiện ‘đi MUN’ đến thế’ (Tuổi trẻ, 23/04/2018),
<https://tuoitre.vn/tai-sao-to-nghien-di-mun-den-the-20180421081134911.htm>

4 Practice makes perfect

mailto:lracuel@gmail.com
http://www.lracuel.org
https://www.facebook.com/fplracuel
mailto:lumun.hlu87@gmail.com
https://etest.edu.vn/mo-hinh-hung-bien-lien-hop-quoc-va-loi-the-khung-khi-nop-ho-so-du-hoc/
https://etest.edu.vn/mo-hinh-hung-bien-lien-hop-quoc-va-loi-the-khung-khi-nop-ho-so-du-hoc/
https://tuoitre.vn/tai-sao-to-nghien-di-mun-den-the-20180421081134911.htm

