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  Đà Lạt, Ngày 22 tháng 9 năm 2022 

THƯ MỜI 
VIẾT BÀI HỘI THẢO KHOA HỌC 

“Pháp luật về sở hữu trí tuệ trong môi trường số tại Việt Nam” 

Kính gửi: QUÝ CƠ QUAN, GIẢNG VIÊN, DOANH NGHIỆP,  
HỌC VIÊN, SINH VIÊN 

Trong môi trường số, các hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ diễn ra mạnh mẽ, với 

nhiều hành vi khác nhau, vừa xâm phạm quyền với nhãn hiệu, vừa xâm phạm tên thương 

mại và tên miền. Xu hướng xâm phạm bản quyền ngày càng gia tăng, đặc biệt trong các tác 

phẩm âm nhạc, điện ảnh, chương trình truyền hình, gameshow, quảng cáo… Nhằm tạo diễn 

đàn các cơ quan, doanh nghiệp, các nhà nghiên cứu, các chuyên gia, giảng viên trình bày, 

thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm thực tế trong quá trình tư vấn, giảng dạy, giải quyết tranh 

chấp liên quan đến sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, từ đó đẩy mạnh công tác đào tạo, cải tiến 

chương trình đào tạo đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của nhà tuyển dụng lao động, Khoa Luật 

học – Trường Đại học Đà Lạt phối hợp cùng Công ty Luật TNHH Tilleke & Gibbins (Việt 

Nam) tổ chức hội thảo “Pháp luật về sở hữu trí tuệ trong môi trường số tại Việt Nam”. 

Hội thảo khoa học nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng kỷ niệm 20 năm hình thành 

và phát triển Khoa Luật – Trường Đại học Đà Lạt. 

1. Nội dung hội thảo  

Các báo cáo tập trung vào các lĩnh vực chính sau: 

- Quản lí Nhà nước về hành vi xâm phạm nhãn hiệu trong thương mại điện tử; 

- Quyền sao chép bản quyền trên môi trường internet; 

- Tái xuất bản tác phẩm khi chủ sở hữu chưa đồng ý trên môi trường số; 

- Đăng ký các nhãn hiệu của người khác làm tên miền nhằm trục lợi; 

- Xử lý vi phạm đối với hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ trong không gian mạng; 

- Ăn cắp bản quyền hình ảnh trên mạng xã hội tại Việt Nam;  

- Đạo nhái ý tưởng, sản phẩm trí tuệ trên môi trường số; 



- Thực trạng thực thi pháp luật về sở hữu trí tuệ trên môi trường số; 

-  Vi phạm bản quyền đối với sản phẩm quảng cáo trên mạng xã hội;  

- Kinh nghiệm pháp luật nước ngoài về sở hữu trí tuệ trên môi trường số tại Việt Nam. 

2. Thời gian và địa điểm 

Thời gian gửi tóm tắt: Từ ngày 1/10/2022 đến hết ngày 20/10/2022 

Thời gian gửi toàn văn: Trước ngày 10/11/2022 

Thời gian đăng ký tham dự hội thảo: Ngày 10/11/2022 

Thời gian tổ chức hội thảo (dự kiến): 8g00, ngày 19 tháng 11 năm 2022 

Địa điểm: Phòng họp A11 Trường Đại học Đà Lạt 

Ngôn ngữ sử dụng trong hội thảo: Tiếng Việt; Hình thức (dự kiến): Trực tiếp 

3. Thể lệ gửi bài hội thảo 

Bài viết được đánh máy vi tính dài không quá 12 trang và theo định dạng sau: Font 
Unicode (Times New Roman), cỡ chữ 13, khổ giấy A4; canh lề: lề trên 2cm, lề dưới 2cm, lề 
trái 2cm, lề phải 2cm. Tóm tắt tiếng Việt và tiếng Anh không quá 10 dòng (tối đa 300 chữ). 

Bài viết đề nghị ghi rõ họ tên tác giả (hoặc các tác giả), học hàm, học vị, nơi công tác, 
địa chỉ, số điện thoại và địa chỉ thư điện tử (email). 

Bài viết sẽ được Ban Nội dung của hội thảo phản biện. Bài viết được thông qua dự kiến 
sẽ được in trong sách kỷ yếu cho chỉ số ISBN được phát hành bởi Nhà xuất bản Đại học 
Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh. Bài viết không được thông qua sẽ không được hoàn trả 
bản thảo. 

- Địa chỉ gửi bài và nhận đăng ký tham dự hội thảo: ThS. Bùi Huy Thông, Giảng viên 
Khoa Luật học – Trường Đại học Đà Lạt. Email: thongbh@dlu.edu.vn (Tiêu đề: Tên tác giả 
- tên bài viết). 

- Mọi thông tin liên quan đến hội thảo xin liên hệ: 0987 103979 (ThS. Võ Thị Thanh 
Linh), Phó trưởng Bộ môn (phụ trách) BM Luật Kinh tế - Quốc tế, Khoa Luật học – Trường 
Đại học Đà Lạt. Email: linhvtt@dlu.edu.vn. 

Trân trọng kính mời. 

Đà Lạt, Ngày 22 tháng 9 năm 2022 

                                                                          TM. BAN TỔ CHỨC HỘI THẢO 
                                                                            TRƯỞNG KHOA LUẬT HỌC 
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