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THÔNG BÁO 
Về việc tham dự hội thảo khoa học cấp Trường  

“Khung pháp lý cho hoạt động kinh doanh nhà chung cư và bất động sản 

 thương mại, dịch vụ”  

 

Ngày 16/7/2020 Trường ĐH Luật Tp. HCM tổ chức hội thảo khoa học cấp trường với chủ 

đề “Khung pháp lý cho hoạt động kinh doanh nhà chung cư và bất động sản thương mại, dịch 

vụ”. Nhà trường đề nghị các khoa cử giảng viên tham dự hội thảo nêu trên. Thông tin hội thảo 

cụ thể như sau: 

Thời gian: từ 7:45 – 12:00, thứ Năm, ngày 16 tháng 7 năm 2020 

Địa điểm: Hội trường A1002, Trường ĐH Luật Tp. HCM, cơ sở Nguyễn Tất Thành 

Thành phần tham dự:  

- Giảng viên khoa Luật Thương mại không có giờ giảng hoặc coi thi vào sáng ngày 

16/7/2020; 

- Khoa Luật Dân sự: cử ít nhất 10 giảng viên (không có giờ giảng hoặc coi thi vào sáng 

ngày 16/7/2020) tham dự hội thảo; 

- Các khoa Luật Hình sự, Luật Quốc tế, Luật Hành chính – Nhà nước: mỗi khoa cử ít nhất 

05 giảng viên (không có giờ giảng hoặc coi thi vào sáng ngày 16/7/2020) tham dự hội thảo; 

- Các khoa Khoa học cơ bản, Ngoại ngữ pháp lý, Quản trị: mỗi khoa cử ít nhất 03 giảng 

viên (không có giờ giảng hoặc coi thi vào sáng ngày 16/7/2020) tham dự hội thảo; 

- Giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên các khoá có quan tâm. 

 Lưu ý: giảng viên tham dự Hội thảo sẽ được tính giờ nghiên cứu khoa học (10 tiết/ buổi). 

Các đơn vị lập danh sách người tham dự và gửi đến Phòng QL NCKH & HTQT trước 

14h00 ngày 14/7/2020, qua email: tthong@hcmulaw.edu.vn.  

Trân trọng. 

Nơi nhận: 

- BGH (để báo cáo); 

- Các đơn vị liên quan (để thực hiện); 

- Lưu VT, NCKH. 

KT. HIỆU TRƯỞNG 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

                              

(đã ký và đóng dấu) 

 
Bùi Xuân Hải 
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