
THƯ MỜI VIẾT BÀI 

HỘI THẢO QUỐC TẾ TRỰC TUYẾN 

“Tôn giáo và Pháp quyền: 

Hướng tới mối quan hệ hài hòa trong kỷ nguyên toàn cầu hóa” 

Ngày 12-13, tháng 7 năm 2021 

 

Kính thưa các quý vị, 

Nghiên cứu mối quan hệ giữa tôn giáo và pháp quyền trải dài qua mọi nền văn minh 

trong suốt mọi thời kỳ của lịch sử nhân loại, vì đó là một trong những vấn đề quen thuộc 

nhất, được nhắc đến nhiều nhất và quan trọng nhất trong cuộc sống của con người. 

Quyền tự do tôn giáo và pháp quyền đều được luật nhân quyền quốc tế thừa nhận 

và bảo vệ. Tuy nhiên, trước đây và hiện nay, ở nhiều quốc gia và khu vực, đã có nhiều mâu 

thuẫn khác nhau giữa việc thực hành tín ngưỡng tôn giáo và việc tôn trọng pháp quyền. 

Những mâu thuẫn đó là gì và hệ quả của chúng? Đâu là nguyên nhân của những 

mâu thuẫn đó? Toàn cầu hóa ảnh hưởng như thế nào đến mối quan hệ giữa pháp quyền và 

tôn giáo? Cần phải làm gì để tạo ra mối quan hệ hài hòa giữa pháp quyền và tôn giáo trong 

một thế giới toàn cầu hóa? 

Để tạo cơ hội cho các học giả thảo luận và chia sẻ quan điểm về những câu hỏi trên, 

một hội thảo quốc tế trực tuyến với tiêu đề “Tôn giáo và pháp quyền: Hướng tới mối 

quan hệ hài hòa trong kỷ nguyên toàn cầu hóa” sẽ được đồng tổ chức vào ngày 12-13 

tháng 7 năm 2021 bởi: 

 Viện Hội nhập Toàn cầu (IGE), Hoa Kỳ 

 Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-LS) 

 Trung tâm Quốc tế Nghiên cứu Tôn giáo và Pháp Luật (ICLRS), thuộc Trường 

Luật J. Reuben Clark, Đại học Brigham Young, Hoa Kỳ.  

 Trung tâm Niềm tin, Trường Kinh tế London School of Economy, Vương Quốc 

Anh. 

Các chủ đề chính của hội thảo bao gồm:  

 Các khái niệm, đặc điểm, biểu hiện và ý nghĩa của mối quan hệ hài hòa giữa tôn 

giáo và pháp quyền; 

 Khái niệm, đặc điểm, biểu hiện, nguyên nhân và hậu quả của sự mâu thuẫn giữa 

tôn giáo và pháp quyền; 

 Tác động của toàn cầu hóa đến mối quan hệ giữa tôn giáo và pháp quyền; 

 Các tiêu chuẩn nhân quyền quốc tế liên quan đến mối quan hệ giữa tôn giáo và 

pháp quyền; và 

 Kinh nghiệm và thực tiễn tốt của các quốc gia/khu vực trong việc ngăn ngừa xung 

đột và thúc đẩy mối quan hệ hài hòa giữa tôn giáo và pháp quyền.  

 



Chúng tôi trân trọng kính mời các nhà nghiên cứu, học giả, người làm thực tiễn, 

nghiên cứu sinh, học viên và những người quan tâm nghiên cứu và làm việc trong lĩnh vực 

này gửi các bài báo phù hợp với các chủ đề rộng lớn của hội thảo. 

Nền tảng trực tuyến 

 Hội nghị sẽ diễn ra trực tuyến thông qua nền tảng Zoom Meetings và do Khoa 

Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội đăng cai tổ chức. 

Đăng ký viết bài và gửi tóm tắt 

Các tác giả gửi bản tóm tắt 200-400 từ, bao gồm tiêu đề của bài báo được đề xuất 

và chi tiết tiểu sử ngắn (BIO). Tóm tắt phải được gửi cho Ban tổ chức trước ngày 25/5/ 

2021 qua đường link: https://forms.gle/JCuukhekQZAsr4pc7. 

Nếu quý vị gặp khó khăn khi gửi biểu mẫu này, vui lòng gửi email cho chúng tôi 

theo địa chỉ email religionruleoflaw@gmail.com. 

Gửi bài báo cáo đầy đủ: 

Vui lòng gửi bài báo cáo đầy đủ của quý vị cho chúng tôi qua email 

religionruleoflaw@gmail.com trước ngày 14/06/2021. Tất cả các bài báo cáo được chấp 

nhận sẽ được tải lên trang web của hội nghị trước hội thảo. 

Xuất bản Kỷ yếu 

Các bài báo cáo sẽ được Khoa Luật ĐHQGHN công bố trong sách kỷ yếu hội thảo 

với sự đồng ý của các tác giả. Sách kỷ yếu hội thảo sẽ được xuất bản với mục đích phi 

thương mại. 

Bản thảo hoàn chỉnh để xuất bản phải được gửi trước cho chúng tôi qua email 

religionruleoflaw@gmail.com trước ngày 31/7/2021 

Để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình biên tập, chúng tôi sẽ đánh giá cao nếu quý 

vị có thể tuân thủ thời hạn nộp và tuân theo các thông số kỹ thuật dưới đây trong quá trình 

chuẩn bị bài báo hội nghị của mình. Nếu không tuân thủ sẽ dẫn đến việc bài báo không 

được đưa vào Kỷ yếu xuất bản. 

• Tên bài báo, tên (các) tác giả, cơ quan công tác, địa chỉ email. 

• Phông chữ: Times New Roman, cỡ 12 

• Khoảng cách dãn dòng đơn 

• Định dạng tài liệu Microsoft Word (.doc hoặc .docx) 

• Độ dài: 3000 - 5.500 từ, bao gồm chú thích và tài liệu tham khảo. 

• Ngôn ngữ: bằng tiếng Anh (bài của tác giả Việt Nam phải được viết bằng cả tiếng 

Việt và tiếng Anh). Trong trường hợp quý vị chưa kịp có bản tiếng Anh trước ngày Hội 

thảo, bài viết tiếng Việt cần phải có tóm tắt bằng tiếng Anh.  

• Tiêu chuẩn trích dẫn: Tiêu chuẩn Oxford về trích dẫn (OSCOLA): 

https://www.law.ox.ac.uk/sites/files/oxlaw/oscola_4th_edn_hart_2012quickreferenceguid

e.pdf 
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Đăng ký tham gia: 

Tham dự hội thảo là miễn phí; tuy nhiên, phải đăng ký để tham dự (cho cả tác giả 

và người tham gia không có bài viết). Bản hướng dẫn tham dự hội nghị sẽ được gửi cho 

bạn qua email. 

Vui lòng đăng ký tham gia trước ngày 10 tháng 7 năm 2021 qua liên kết này: 

https://forms.gle/JCuukhekQZAsr4pc7. Đăng ký thành công sẽ được xác nhận ngay sau 

đó.  

Liên hệ:  

Các quý vị có thể tìm hiểu thông tin về Hội thảo trên trang web sau: 

https://globalengage.org/updates/view/online-conference-religion-and-the-rule-of-

law-towards-a-harmonious-relationship-in-the-era-of-globalization 

Hoặc liên hệ trực tiếp với Ban tổ chức Hội thảo bằng cách gửi thư cho chúng tôi qua 

email: religionruleoflaw@gmail.com. 

 

Hà Nôi, ngày 1 tháng 5 năm 2021 

                                                                             Trân trọng.  

                                                                           Ban tổ chức Hội thảo 
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