
 

 

Kính gửi:  - Các thế hệ giảng viên, học viên, cựu sinh viên, sinh viên Khoa Luật học;   
  - Các cơ quan, đơn vị 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, bồi dưỡng nguồn nhân lực cho sự phát triển kinh tế - xã 
hội của đất nước, đặc biệt tại 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, cựu sinh 
viên, sinh viên; được sự quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi của Đảng ủy, Ban Giám hiệu, các Phòng chức năng, đơn 
vị trong Trường Đại học Đà Lạt; Khoa Luật học long trọng tổ chức chuỗi các hoạt động và lễ kỷ niệm 20 năm Khoa 
Luật học hình thành và phát triển (2001 – 2021).   

Trong chuỗi các sự kiện chào mừng 20 năm vừa qua, Khoa Luật học đã nhận được sự quan tâm, khích lệ, động 
viên, cổ vũ và hỗ trợ mọi mặt của Quý cơ quan, đơn vị, tổ chức, nguyên cán bộ, cán bộ, giảng viên, học viên, cựu sinh 
viên và sinh viên của Khoa qua các thời kỳ. Chính sự quan tâm, hỗ trợ và động viên giúp đỡ nhiều mặt đó là nguồn cổ 
vũ, động viên rất quan trọng cho đội ngũ cán bộ, giảng viên của chúng tôi hiện nay có thêm động lực, vượt qua khó 
khăn, thách thức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao góp phần vào sự phát triển vững mạnh của Nhà trường. 
Trong quá trình tổ chức chuỗi các hoạt động chào mừng, chắc không tránh khỏi thiếu sót, rất mong quý cơ quan, đơn 
vị, tổ chức, cá nhân, các anh, chị học viên, cựu học viên và các em sinh viên cảm thông, chia sẻ và góp ý cho chúng tôi 
trong thời gian tới.   

Một lần nữa thay mặt tập thể Khoa Luật học xin được bày tỏ sự biê ́t ơn chân thành, sâu sắc; kính chúc quý 
lãnh đạo cơ quan, đơn vị, quý thầy, cô, các cựu học viên, sinh viên cùng gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành 
đạt. Chúng tôi rất mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, quan tâm, giúp đỡ của Quý cơ quan, đơn vị, quý thầy, cô, 
các anh, chị học viên, cựu sinh viên và sinh viên trong thời gian tới.  

Trân trọng cảm ơn! 

 Lâm Đồng, ngày 21 tháng 11 năm 2022 

TRƯỞNG KHOA 
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TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÀ LẠT

  
THƯ CẢM ƠN    


