
 

 

THƯ MỜI 
VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ  

“PHÁP ĐIỂN HÓA PHÁP LUẬT DÂN SỰ Ở CHÂU Á:  

THÀNH TỰU VÀ THÁCH THỨC” 
 

Kính gửi: Các nhà khoa học, nhà quản lý, chuyên gia nghiên cứu 

 

 Trường Đại học Luật, Đại học Huế phối hợp với Khoa Luật – Đại học Quốc 

gia Hà Nội và Viện Luật thuộc Trường Đại học Kinh tế - Luật, Trung Nam, Trung 

Quốc   ng t  c  c  ộ  t  o quốc tế “Pháp điển hóa pháp luật dân sự ở châu Á: 

Thành tựu và thách thức”. 

Hội th o sẽ là diễn  àn  ể các nhà khoa học, nhà qu n lý, chuyên gia nghiên c u 

trong và ngoà  nước trao   i và chia sẻ những kinh nghiệm p áp   ển hóa pháp luật 

dân sự ở các quốc gia châu Á, mà trọng tâm là ở Trung Quốc, Việt Nam và một số quốc 

gia có nền pháp luật dân sự phát triển trong những năm gần  ây. 

1. CÁC CHỦ ĐỀ CHÍNH CỦA HỘI THẢO 

Chủ đề 1: Các vấn  ề chung về p áp   ển hóa pháp luật dân sự  

Gợi ý: 

-  Lý t uyết c ung về p áp   ển  óa, g    p áp   ển  óa p áp luật dân sự… 

- Các mô  ìn  p áp   ển  óa pháp luật dân sự p   b ến   ện nay. 

- Lịc  sử p áp   ển  óa pháp luật dân sự trên t ế g ớ . 

- Va  trò, tác  ộng của p áp   ển  óa pháp luật dân sự. 

- Các yếu tố   ện  ạ   n   ưởng  ến p áp   ển  óa pháp luật dân sự. 

- … 

Chủ đề 2: P áp   ển hóa pháp luật dân sự ở Việt Nam, Trung Quốc 

Gợi ý:  

- Lịc  sử p áp   ển  óa pháp luật dân sự ở V ệt Nam. 

- Các p ân tíc / án  g á/so sán  về nộ  dung p áp   ển hóa pháp luật dân sự ở 

V ệt Nam. 

- P áp   ển  óa một số c ế  ịn  cơ b n.  
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- Bà   ọc k n  ng  ệm từ quá trìn  p áp   ển  óa pháp luật dân sự V ệt Nam. 

- Lịc  sử, quá trìn  p áp   ển  óa pháp luật dân sự Trung Quốc. 

- T ếp cận so sán   ố  vớ  một số c ế  ịn  trong Bộ luật Dân sự Trung Quốc 

năm 2020. 

- P ân tíc ,  án  g á c uyên sâu một số c ế  ịn  trong Bộ luật Dân sự Trung 

Quốc năm 2020. 

-  ….. 

Chủ đề 3: Kinh nghiệm p áp   ển hóa pháp luật dân sự ở các quốc gia châu Á 

khác 

Gợi ý:  

- Lịc  sử p áp   ển  óa pháp luật dân sự của Đà  Loan, N ật B n, Lào, 

Campuc  a, …v.v. 

- Nộ  dung p áp   ển  óa pháp luật dân sự của Đà  Loan, N ật B n, Lào, 

Campuc  a, …v.v. 

- So sán , p ân tíc  một số c ế  ịn  của Bộ luật Dân sự của Đà  Loan, N ật 

B n, Lào, Campuchia…v.v vớ  Bộ luật Dân sự V ệt Nam/Trung Quốc. 

- Bà   ọc k n  ng  ệm từ quá trìn  p áp   ển  óa p áp luật dân sự của Đà  Loan, 

N ật B n, Lào, Campuc  a, v.v. 

- … 

2. THỜI GIAN, HÌNH THỨC VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC 

Thời gian tổ chức: Ngày 16 tháng 9 năm 2022. 

Hình thức, địa điểm tổ chức: Kết hợp hai hình th c trực tuyến và trực tiếp, cụ 

thể: 

Hình th c trực tuyến: Sử dụng phần mềm Google meet kết nối với các nhà khoa 

học, nhà qu n lý, chuyên gia nghiên c u ở các tỉnh, thành phố, quốc gia khác không 

tham gia trực tiếp hội th o.  

Hình th c trực tiếp: Tại Phòng Hội th o A1 - Trường Đại học Luật, Đại học 

Huế,  ường Võ Văn K ệt, p ường An Tây, thành phố Huế. 

3. LỊCH TRÌNH CHI TIẾT GỬI BÀI VIẾT 

- Thời hạn gửi tên và tóm tắt bài viết (tiếng Việt): trước ngày 27/05/2022. 

- Hộ    ng chuyên môn rà soát tên bài viết và t ông báo  ến các tác gi : trước 

ngày  03/06/2022. 

- Hạn cuối thu nhận bà  toàn văn: Ngày  05/08/2022. 

- Các bài viết tóm tắt và toàn văn gửi về  ịa chỉ: hoithaoquocte2@hul.edu.vn 

- Thể lệ viết và gửi bài cho Hội th o (Xem Phụ lục  ín  kèm) 

4. KẾT QUẢ CÔNG BỐ 

Sau k    ược Hộ    ng biên tập ph n biện, các bài viết có chất lượng tốt sẽ  ược 

lựa chọn  ể xuất b n Kỷ yếu hội th o (có chỉ số ISBN). 

 



 

5. THÔNG TIN LIÊN LẠC 

Mọ  c   t ết về Hộ  t  o x n vu  lòng l ên  ệ: 

-  TS. Cao Đình Lành 

 Email: lanhcd@hul.edu.vn 

 Đ ện t oạ : 0914.002.427 

- TS. Mai Văn Thắng 

 Email: mvtanson@gmail.com 

 Đ ện thoạ : 0947.055.811 

Ban t  ch c Hội th o trân trọng kính mời các nhà khoa học, nhà qu n lý, chuyên 

gia nghiên c u, cá nhân quan tâm về Hội th o trong và ngoài nước tham gia viết bài 

và tham dự Hội th o. 

 

       TM. BAN TỔ CHỨC 

 

 

                                                      PGS.TS. ĐOÀN ĐỨC LƯƠNG 

Hiệu trưởng Trường Đại học Luật, Đại học Huế 
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PHỤ LỤC 

THỂ LỆ VIẾT VÀ GỬI BÀI CHO HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ 

 

 

 1. Nội dung bài viết 

 - Bài viết gửi tới Hội th o khoa học là các bài nghiên c u khoa học có nội dung 

mới, công bố kết qu  nghiên c u, giới thiệu kinh nghiệm trong nước và quốc tế, trao 

  i khoa học, bình luận, ph n biện về những vấn  ề lý luận và thực tiễn thuộc chủ  ề 

của Hội th o. 

 - Bài viết gửi Hội th o c ưa  ược gử   ăng trên các báo, tạp chí khác. Tác gi  

là chủ sở hữu quyền tác gi  của bài viết và chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung khoa 

học, cũng n ư các t ông t n, tư l ệu, số liệu, hình  nh minh họa… trong bà  v ết. 

 2. Hình thức trình bày bài viết 

 -  Bài viết (b n tóm tắt và b n toàn văn) g   rõ tên tác g  , nơ  công tác, số   ện 

thoạ  và  òm t ư  iện tử của tác gi   ể thuận tiện cho Ban biên tập liên lạc khi trao 

  i thông tin. 

- Bài viết có  ộ dài tối thiểu là 8 trang, tố   a là 12 trang  án  máy v  tín   

(không kể tài liệu tham kh o),  ịnh dạng kh  giấy A4, lề trên, lề dưới, lề ph i: 2 cm 

và lề trái: 2,5 cm; Font chữ: Times New Roman, cỡ chữ 13, dãn dòng  ơn (s ngle), 

 án  số trang ở giữa, bên dưới. 

- Quy cách viết bài xem tại: https://hul.edu.vn/vi/unit_news/phong-khcn-

htqt/huong-dan-quy-cach-viet-bai-dang-tap-chi-phap-luat-va-thuc-tien 
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