
 

 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 

THƯ MỜI VIẾT BÀI VÀ THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC 

“GÓP Ý DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI 2013 SỬA ĐỔI” 

                      Kính gửi:   .....................................................................................  

 ....................................................................................  

 ....................................................................................  

Hội thảo khoa học “Góp ý Dự thảo Luật Đất đai 2013 sửa đổi” do Uỷ ban Trung 

ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Quỹ Hòa bình & Phát triển Việt Nam và Viện 

Nghiên cứu lập pháp phối hợp với Trường Đại học Luật Hà Nội tổ chức. Mục đích của 

Hội thảo nhằm góp ý hoàn thiện sửa đổi Dự thảo Luật Đất đai 2013 sửa đổi từ góc 

nhìn của chuyên gia, nhà khoa học, tổ chức cá nhân là người sử dụng đất. 

Ban tổ chức Hội thảo trân trọng kính mời Quý đơn vị/ Quý chuyên gia tham gia 

viết bài cho Hội thảo. 

Bài viết tập trung vào một trong các chủ đề trong danh mục gợi ý đính kèm 

hoặc các chủ đề do tác giả đề xuất, nêu được góp ý, đề xuất đối với các điều, 

khoản cụ thể của Dự thảo Luật Đất đai 2013 sửa đổi và nêu đầy đủ cơ sở cho các 

góp ý, đề xuất. Dự thảo được sử dụng là Dự thảo số 4 công bố ngày 05/01/2023 tại 

http://duthaoonline.quochoi.vn /Pages/dsduthao/chitietduthao.aspx?id=7415. Tiêu đề 

bài viết do tác giả lựa chọn. 

Thời gian dự kiến tổ chức Hội thảo: Ngày 09/3/2023 tại Trường Đại học Luật Hà Nội. 

Hình thức tổ chức: trực tiếp kết hợp trực tuyến. 

Hình thức, dung lượng bài viết: Trình bày trên khổ A4; font chữ Times New 

Roman; cỡ chữ 14; dãn dòng 1.3. Toàn văn bài viết từ 3500 đến 5000 từ. 

Thời gian gửi bài cụ thể như sau: 

- Thời gian tác giả gửi đăng ký tiêu đề và tóm tắt bài viết chậm nhất ngày 

12/02/2023 qua email: hoithaohlu@gmail.com (bao gồm thông tin cá nhân để Ban tổ 

chức liên hệ) hoặc đăng ký trực tuyến qua link: https://forms.gle/Boekcq4LUJKX3D1U9; 

- Thời hạn gửi bài viết hoàn chỉnh chậm nhất ngày 22/02/2023 tới địa chỉ email 

nhận bài viết: hoithaohlu@gmail.com; 

mailto:hoithaohlu@gmail.com
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