
HỘI NGHỊ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC SINH VIÊN 

KHOA LUẬT UEH 2021 

HƯỚNG DẪN CHO CÁC TÁC GIẢ 

1. Thư mời viết bài 

Hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên Khoa Luật trường Đại học Kinh tế 

Tp.HCM (UEH School of Law) là một diễn đàn học thuật mở. Đây là cơ hội cho các 

sinh viên trao đổi học thuật, chia sẻ kinh nghiệm, công bố các kết quả nghiên cứu và 

hình thành các ý tưởng nghiên cứu mới. Đồng thời, các bài viết chất lượng báo cáo tại 

Hội nghị sẽ được tổng hợp và công bố trong Tạp chí nghiên cứu khoa học sinh viên 

Khoa Luật UEH (dự kiến xuất bản 2 số trong năm 2021). 

Ban Tổ chức Hội nghị trân trọng kính mời các sinh viên/nhóm sinh viên 

nghiên cứu và công bố kết quả nghiên cứu tại Hội nghị trong tất cả các lĩnh vực pháp 

luật, bao gồm nhưng không giới hạn trong các chủ đề sau: 

- Pháp luật về Hiến pháp và hành chính. 

- Pháp luật về hình sự và tố tụng hình sự. 

- Pháp luật về dân sự và tố tụng dân sự. 

- Pháp luật về đất đai, môi trường. 

- Pháp luật về công ty. 

- Pháp luật về hợp đồng. 

- Pháp luật về sở hữu trí tuệ. 

- Pháp luật về cạnh tranh. 

- Pháp luật về các phương thức giải quyết tranh chấp thay thế. 

- Pháp luật quốc tế. 

- Pháp luật trong thương mại quốc tế. 

- Pháp luật và chính sách công. 

- Phát luật và phát triển. 

- Các chủ đề khác có liên quan. 



Hội nghị khuyến khích sự tham dự của các sinh viên đến từ các khoa thuộc 

UEH và ngoài UEH nhưng phải liên kết với sinh viên của UEH School of Law để 

hình thành nhóm tác giả. Các tác giả được khuyến khích thành lập các nhóm nghiên 

cứu và thực hiện nghiên cứu dưới sự hướng dẫn của một giảng viên luật (trong và 

ngoài UEH). 

2. Hướng dẫn cho tác giả: 

Các tác giả được khuyến khích hình thành các nhóm nghiên cứu từ 3-5 sinh 

viên. Nhóm nghiên cứu chủ động tìm kiếm và liên hệ 1 giảng viên của UEH để định 

hướng cho nghiên cứu. Sự tham dự của giảng viên UEH là một trong những điều kiện để 

công trình nghiên cứu được UEH công nhận. Ban tổ chức sẽ cung cấp thư mời để gửi cho 

giảng viên nếu có yêu cầu. 

Bài viết bằng ngôn ngữ tiếng việt hoặc tiếng anh. Bài viết có độ dài tối thiểu 

5000 từ và không quá 6000 từ, phông chữ VNI, kiểu chữ Time New Roman, cỡ chữ 13, 

giãn dòng 1.5 và bao gồm trang tiêu đề với các nội dung: Tên bài viết, tên tác giả, và 

thông tin liên lạc (email, số điện thoại), thông tin giảng viên định hướng nghiên cứu. 

Mặc dù không có yêu cầu khắt khe cho định dạng, nhưng bài viết cần phải có 

những nội dung quan trọng sau: Abstract (tiếng việt và tiếng anh), Từ khoá (Keywords), 

Giới thiệu, Cơ sở lý thuyết, Kết quả nghiên cứu, Kết luận. Phần Abstract dao động từ 

150-250 từ. Bài viết phải liệt kê tối đa 4 từ khoá. Một tác giả chỉ có thể tham gia trong 1 

bài viết. 

Bài viết áp dụng cách trích dẫn theo chuẩn APA. Để biết thêm chi tiết, vui 

lòng tham khảo: 

https://library.westernsydney.edu.au/main/sites/default/files/pdf/cite_APA.pdf. Trong đó, 

tên tác giả, tên bài báo/sách, tựa đề chương/bài báo, năm xuất bản, kỳ xuất bản và số 

trang phải được liệt kê. 

Địa chỉ để nộp Abstract, bài viết và nhận phản hồi từ Ban tổ chức: 

uehlawreview@gmail.com 



3. Các mốc thời gian quan trọng (dự kiến) 

• Mời viết bài        25/01/2021 

• Nộp abstract, keywords, tên Gv định hướng nghiên cứu  14/03/2021 

• Thông báo chấp nhận Abstract     18/03/2021 

• Nộp toàn văn bài nghiên cứu     30/05/2021 

• Công bố các bài viết được báo cáo trong Hội nghị  15/06/2021 

• Hội nghị NCKH sinh viên Khoa Luật UEH 2021  20/06/2021 

• Phát hành kỷ yếu (online hoặc bản giấy)    25/06/2021 

4. Lợi ích khi tham dự 

Các công trình nghiên cứu sẽ được Ban giám khảo (gồm những chuyên gia pháp lý) đánh 

giá và lựa chọn ra top 3 bài viết xuất sắc nhất để trao giải theo cơ cấu: 

• Giải nhất:  10.000.000 vnđ 

• Giải nhì:  6.000.000 vnđ 

• Giải ba:  4.000.000 vnđ 

 

Mọi chi tiết, vui lòng liên hệ email uehlawreview@gmail.com hoặc số điện thoại Thầy 

Hưng Long: 094.602.9597 

 


