
BO GIÁO DUC VÀ �ÀO TAO 
TRUONG DAI HOC LUAT TP. HCM 
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Doe lp -Ty do - Hanh phúc 

S:2 b/TB DHL Thành pho Ho Chi Minh, ngày /2tháing 01 nám 2021 

THONG BÁO 
vê viÇe d�ng ký �ê tài NCKH câp truong n�m 2021 (dot 1) 

Phòng QL NCKH & HTQT thông báo dén eác don vi vÁ viÇc �äng ký �Á tài NCKH cáp 
truong näm 2021 (dot 1) nhu sau: 

Nhà truong không giÛi h¡n sò lugng dÃ tài cáp truöng duge giao thrc hiÇn và së uu tiên 
xét chon �ôi vÛi nhïmg �ê tài có tinh thåc tiên và giá tr/ úng dång cao; có dóng góp thiêt thuc 
cho cóng tác dào t�o & hoat dÙng giäng d¡y cua Nhà truong. 

- Thoi gian thuc hiÇn dë tài: 12 tháng, tinh të ngày có quyêt dËnh giao dê tài. 

Thi tuc däng ki: chç nhiÇm dè tài gëi 06 bán giáy Thuyét minh �è tài NCKH cáp truöng 
(theo mu dính kèm, có dây du chï ký), kèm bàn �iên të cça thuyêt minh dên Phông QL 
NCKH & HTQT. Thoi gian güi Phieu thuyêt minh de tài NCKH câp truong dê tham gia 
tuyên chon: 14h00 ngày 11/02/2021. 

Lru ý: 

- Khuyên khích các dê tài g�n vÛi viÇc sra �ôi, bôsung các Luât n�m trong chuong trinh 
xây dung Lut hàng n�m cça Quóc HÙi, có tinh mói vè khoa hÍc pháp lý ho·c có tính úng 
dung cao trong ho¡t �Ùng thuc tien; 

Khuyén khich thre hiÇn các �ê tài nghiên cru vê quyên con nguoi, quyên công dân ho·c 
lông ghép vân dê quyên con nguoi, quyên công dân vào nÙi dung nghiên céu cça các �ê tài 

khác 
- Khuyên khích mÝi chuyên gia nuóc ngoài tham gia dê tài NCKH câp truong. 
Các vân dë lièn quan dén däng ký, tuyên chon, thyc hiÇn dÁ ài NCKH cáp trurmg: tham 

khào Quy dËnh vê viÇc quân lý và thåc hiÇn dê tài NCKH câp truòng cça giàng viên, chuyên 
viên, nguoi lao dÙng låm viÇc t¡i truòng �H Lut Tp. HCM ban hành kèm theo Quyét dinh sÑ 
1342/QD-�HL ngày 16/8/2011. 

Moi thac m�c liên quan ho·c khi cân thay �ôi nÙi dung các thuyêt minh �ê tài �ã gui, các 
don vi iên hÇ Phòng QL NCKH & HTQT, sô nÙi bÙ: 119 ho·c qua email: 

nckhhtqt@hcmulaw.edu.vn. 
Trân trong 

Noi nhan: 
- Các don vi; 
- BGH (dê b/cáo); 

Luru: VT, NCKH 
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