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Hà Nội, ngày  18   tháng    04   năm 2018 

THƯ MỜI TÀI TRỢ 
Cuộc thi “Phiên tòa giả định về Luật quốc tế về đầu tư trực tiếp nước ngoài”  

Vòng thi Quốc gia – FDI Moot 2018 
  

Kính gửi: Các Hội viên Hội Luật quốc tế Việt Nam  

 
Phù hợp với Tôn chỉ & Mục đích của Hội Luật quốc tế Việt Nam (VSIL), 

Ban Lãnh đạo VSIL quyết định tổ chức Cuộc thi Phiên tòa giả định về đầu tư 
trực tiếp nước ngoài Vòng thi Quốc gia – FDI Moot 2018 dành cho tất cả sinh 
viên Luật trên toàn quốc vào tháng 07/2018. 

Cuộc thi FDI Moot thế giới được hình thành từ năm 2006 với sự phối hợp 
của 05 tổ chức là Trung tâm Nghiên cứu Pháp lý quốc tế - CILS (Áo), Đại học 
King's College (Anh), Đại học Pepperdine (Mỹ), Đại học Suffolk (Mỹ) và Hiệp 
hội Trọng tài quốc tế Đức (DIS). Trong năm 2017, FDI Moot đã thu hút được 
107 trường Đại học tham dự từ 35 quốc gia và vùng lãnh thổ. Năm nay, 2018, 
vòng thi quốc tế của FDI Moot sẽ diễn ra tại Thụy Điển từ 8-11/11/2018 và vòng 
thi khu vực châu Á-Thái Bình Dưỡng diễn ra tại Hàn Quốc từ 21-24/8/2018. 
(thông tin về cuộc thi có thể xem tại website  https://www.fdimoot.org/). 

Trên cơ sở thỏa thuận và được sự ủy quyền của Trung tâm Nghiên cứu 
pháp lý quốc tế (CILS), VSIL hợp tác với Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh 
tổ chức Vòng thi quốc gia tại TP.HCM, dự kiến từ ngày 6-8/7/2018. Các 
Đội tuyển tham gia Vòng thi này sẽ bao gồm những sinh viên Luật xuất sắc của 
các trường Đại học trên toàn quốc. Vòng thi quốc gia sẽ lựa chọn ra 02 đội đạt 
giải Nhất và Nhì của Việt Nam tham dự vòng thi châu Á-Thái Bình Dương tại 
Hàn Quốc (8/2018) và, nếu đoạt giải ở vòng thi khu vực, sẽ tham gia Vòng thi 
quốc tế tại Thụy Điển (11/2018). 

Hội Luật quốc tế Việt Nam tổ chức Cuộc thi này nhằm góp phần thúc đẩy 
việc đào tạo cử nhân luật có trình độ ngoại ngữ và kĩ năng tranh tụng về thương 
mại-đầu tư quốc tế của Việt Nam. Bên cạnh đó, về lâu dài, Cuộc thi sẽ góp phần 
thúc đẩy việc phát triển khoa học pháp lý quốc tế và nâng cao vị thế của một 
nghề cao quý - nghề Luật sư ở Việt Nam, phù hợp với mục đích hoạt động của 
Hội Luật quốc tế Việt Nam.  
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Là một tổ chức xã hội – nghề nghiệp hoàn toàn tự túc về kinh phí hoạt động 
cho nên để tổ chức thành công Cuộc thi, Ban Chấp hành Hội Luật Quốc tế kêu 
gọi các Luật gia, Luật sư… là thành viên Hội, tùy theo khả năng của mình, tài trợ 
cho việc tổ chức Cuộc thi FDI Moot 2018. Tham gia tài trợ với VSIL, các Quý 
Hội viên sẽ góp phần vào việc tổ chức cuộc thi, đồng thời qua đó thúc đẩy việc 
nâng cao chất lượng đào tạo và học tập luật quốc tế ở Việt Nam,  

Vì vậy, Ban Lãnh đạo VSIL kính đề nghi các thành viên của Hội, vì sự phát 
triển khoa học Luật quốc tế nói chung và nghề Luật sư nói riêng tại Việt Nam 
tích cực tham gia  tài trợ Cuộc thi FDI Moot 2018.  

Mọi tài trợ cuộc thi FDI Moot 2018 xin vui lòng gửi về tài khoản của Hội 
Luật quốc tế: 

Tên chủ tài khoản: Hội Luật quốc tế Việt Nam  
Số tài khoản: 19031212900668  
Ngân hàng Thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam – Techcombank 
Chi nhánh Láng Hạ, Hà Nội 

Hoặc địa chỉ Văn phòng Hội: 
Phòng 205, Nhà B, Khoa Luật Quốc tế, Học viện Ngoại giao 
Số 69 Chùa Láng, Đống Đa, Hà Nội, SĐT: 0243 8344540 (máy lẻ 3205) 
(hoặc gặp chị Thu Trang, SĐT 01226343278)  

Mọi đóng góp cũng như việc sử dụng tài trợ của sẽ Quý Hội viện sẽ được báo cáo 
công khai trên trang web của VSIL 

Trân trọng, 
 
  

 
CHỦ TỊCH 

 
 
 

Nguyễn Bá Sơn 
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QUYỀN LỢI NHÀ TÀI TRỢ 
 

NỘI DUNG  TÀI TRỢ 
VÀNG 

TÀI TRỢ 
BẠC 

TÀI TRỢ 
ĐỒNG 

KINH PHÍ  30.000.000 20.000.000 10.000.000 

QUYỀN LỢI 
LOGO  

 Xuất hiện dưới 
danh hiệu TÀI 
TRỢ VÀNG 
trên tất cả các 
phương tiện 
truyền thông 
giới thiệu 
(bandroll, 
backdrop, 
standee, slides, 
website của 
VSIL...) 

Xuất hiện dưới 
danh hiệu TÀI 
TRỢ BẠC trên 
tất cả các 
phương tiện 
truyền thông 
giới thiệu 
(bandroll, 
backdrop, 
standee, slides, 
website của 
VSIL...) 

Xuất hiện dưới 
danh hiệu 
ĐỒNG TÀI 
TRỢ trên tất cả 
các phương tiện 
truyền thông 
giới thiệu 
(bandroll, 
backdrop, 
standee, slides, 
website của 
VSIL...) 

TÊN  Được giới 
thiệu là TÀI 
TRỢ VÀNG 
trong các tài 
liệu, ấn phẩm 
và phát biểu 
cảm ơn của 
Hội Luật Quốc 
tế 

Được giới 
thiệu là TÀI 
TRỢ BẠC 
trong các tài 
liệu, ấn phẩm 
và phát biểu 
cảm ơn của 
Hội Luật Quốc 
tế 

Được giới 
thiệu là ĐỒNG 
TÀI TRỢ trong 
các tài liệu, ấn 
phẩm và phát 
biểu cảm ơn 
của Hội Luật 
Quốc tế 

TIẾP CẬN 
CÔNG 

CHÚNG 

 3 chỗ ngồi 
danh dự với 
bảng tên Nhà 
tài trợ 
Được tham gia 
làm Ban giám 
khảo Cuộc thi 
Được ưu tiên tổ 
chức các sự 
kiện bên lề 
Cuộc thi 

2 chỗ ngồi 
danh dự với 
bảng tên Nhà 
tài trợ 
Được tham gia 
làm Ban giám 
khảo Cuộc thi 
Được ưu tiên tổ 
chức các sự 
kiện bên lề 
cuộc thi  

1 chỗ ngồi 
danh dự với 
bảng tên Nhà 
tài trợ 
Được tham gia 
làm Ban giám 
khảo Cuộc thi 
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Ban Tổ chức rất hoan nghênh và hân hạnh được đón nhận tài trợ tuỳ theo mức 
phù hợp của Nhà Tài trợ. Nhà tài trợ có thể đề nghị một số quyền lợi khác cho 
phù hợp với các điều kiện, mong muốn của đơn vị mình. Ban Tổ chức sẽ đáp ứng 
những yêu cầu hợp lý của Nhà tài trợ. 
 
Tài trợ sẽ được thực hiện thông qua việc chuyển khoản số tiền tài trợ vào tài 
khoản của VSIL và  Nhà tài trợ sẽ nhận được phiếu thu từ VSIL. Việc ký Thỏa 
thuận tài trợ để giải quyết thủ tục khai thuế cho Nhà tài trợ và VSIL sẽ được hoàn 
tất tại Tọa đàm. 
 
Các Nhà tài trợ quan tâm xin liên hệ và gửi các thông tin cần thiết cho Ban Tổ 
chức trong thời gian sớm nhất. Logo và thông tin của Nhà tài trợ phải được gửi 
cho Ban tổ chức dưới các định dạng file dữ liệu ảnh, video có chất lượng tốt để 
phục vụ cho việc in ấn, quảng bá. 
 
 
VSIL rất mong muốn được sự ủng hộ của cộng đồng hành nghề luật, nghiên cứu 
luật và mong tạo được một mối quan hệ bền chặt trong tương lai. 
 
THÀNH VIÊN BAN TỔ CHỨC 
 

1. ThS. Nguyễn Hữu Phú – Phó Trưởng BTC, Hội luật quốc tế Việt Nam 
Điện thoại: 0912490278  Email: huuphu.nguyen@gmail.com 

2. ThS. Nguyễn Thu Trang – Cán bộ VP Hội Luật quốc tế Việt Nam  
Điện thoại:  01226343278  Email:   trangnguyen270193@gmail.com 

 
 
 


