
 

 

Kính gửi:  - Các thế hệ giảng viên, học viên, sinh viên Khoa Luật học – Trường Đại học Đà Lạt; 

  - Các cơ quan, tổ chức có quan hệ hợp tác đào tạo với Khoa; 

  - Các tổ chức, cá nhân quan tâm đến sự nghiệp giáo dục của Khoa Luật học. 

 

Khoa Luật học, Trường Đại học Đà Lạt được thành lập trên cơ sở Ban Luật học từ năm 2001. Trải qua 20 năm xây 

dựng và trưởng thành, các thế hệ thầy và trò Khoa Luật học đã không ngừng phấn đấu, xây dựng để Khoa Luật học góp phần 

cùng Nhà trường thực hiện nhiệm vụ đào tạo, bổ sung nguồn nhân lực phát triển kinh tế - xã hội cho cả nước, đặc biệt là khu 

vực Tây Nguyên và duyên hải Nam Trung bộ. Để ghi dấu lại chặng đường 20 năm đầy ý nghĩa đó, ôn lại truyền thống quý báu 

của Khoa, gắn kết tình cảm giữa các thế hệ giảng viên, học viên, sinh viên. Khoa Luật học long trọng tổ chức chuỗi các hoạt 

động và buổi lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Khoa gồm:  

1. Lễ kỷ niệm 20 năm Khoa Luật học hình thành và phát triển (2001 – 2022) 

      a.   Thời gian: (Dự kiến) 8h ngày 20/11/2022  

b. Địa điểm: Trường Đại học Đà Lạt 

2. Hội thảo khoa học: “Pháp luật về sở hữu trí tuệ trong môi trường số tại Việt Nam” 

a. Thời gian: (Dự kiến) 8g00, ngày 19/11/2022. 

b. Địa điểm: Phòng họp A11 Trường Đại học Đà Lạt. 

      3.    Hội thi “Nét đẹp sinh viên Khoa Luật học”  

      a.   Thời gian: (Dự kiến) từ ngày 15/10/2022 đến  ngày 18/11/2022  

      b.   Địa điểm: Phòng Hội thảo thư viện, Trường Đại học Đà Lạt 

      4.   Hội diễn văn nghệ chào mừng 20 năm Khoa Luật học hình thành và phát triển  

      a.   Thời gian: (Dự kiến) 14h ngày 18/11/2022 

b.  Địa điểm: Phòng Hội thảo thư viện, Trường Đại học Đà Lạt  

      5.   Giao lưu bóng đá cựu sinh viên Khoa Luật học  

a.   Thời gian: (Dự kiến) từ ngày 12/11/2022 ngày 18/11/2022 

b. Địa điểm: Sân bóng đá, Trường Đại học Đà Lạt 

Khoa Luật học trân trọng kính mời Quý cơ quan, tổ chức, cán bộ, giảng viên, học viên và sinh viên của Khoa qua các 

thời kỳ về dự chuỗi các sự kiện nhân lễ kỷ niệm 20 năm thành lập.  

Thay mặt tập thể giảng viên, học viên và sinh viên kính chúc lãnh đạo các cơ quan, tổ chức, quý thầy cô giáo, các cựu 

học viên, sinh viên cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt. Kính mong được gặp Quý cơ quan, tổ chức, quý 

thầy, cô và các anh chị học viên, sinh viên trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 20 năm của Khoa. 

Trân trọng kính mời! 

 Lâm Đồng, ngày 05 tháng 10 năm 2022 

TRƯỞNG KHOA 
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