
KHOA LUẬT KÝ KẾT TÀI TRỢ VỚI CÔNG TY CỔ PHẦN
PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ SỐ VINASECO

VÀ KÝ KẾT GHI NHỚ HỢP TÁC VỚI CÔNG TY
CỔ PHẦN XUẤT BẢN VÀ GIÁO DỤC QUẢNG VĂN

Ngày 09/08/2022, Khoa Luật và Công ty Cổ
phần Phát triển và Ứng dụng công nghệ số
Vinaseco đã có buổi làm việc và ký kết Thỏa
thuận tài trợ. Việc ký kết thỏa thuận tài trợ
giữa Khoa Luật và Công ty Cổ phần Phát triển
và Ứng dụng công nghệ số Vinaseco nhằm
mục đích hỗ trợ nghiên cứu văn bản pháp
luật cho sinh viên, giảng viên của Khoa thông
qua ứng dụng tra cứu văn bản pháp luật Việt
Nam với tổng giá trị là 19.200.000.000 VNĐ.
Xem thêm tại đây

Tin hợp tác trong nước

Ngày 09/08/2022, Khoa Luật,
Đại học Quốc gia Hà Nội
(ĐHQGHN) và Công ty Cổ
phần Xuất bản và giáo dục
Quảng Văn đã có buổi làm
việc và ký kết bản ghi nhớ
hợp tác. Việc ký kết biên bản
ghi nhớ giữa Khoa Luật,
ĐHQGHN và Công ty Cổ
phần Xuất bản và giáo dục
Quảng Văn mong muốn
thiết lập, duy trì và tăng
cường mối quan hệ hợp tác,
để phát triển, nâng cao
nguồn lực, trao đổi nguồn
thông tin và tri thức, đồng
thời tin tưởng rằng việc hợp
tác với các nội dung sau
đây sẽ mang lại lợi ích cho
cộng đồng, xã hội và cả hai
Bên.

Theo đó, hai Bên sẽ cùng tổ chức các hoạt động chuyên
môn ở các lĩnh vực pháp luật và xuất bản phù hợp với nhu
cầu và khả năng của mỗi Bên tại từng thời điểm, bao gồm
nhưng không giới hạn các hoạt động sau đây: xuất bản tủ
sách Luật học; tổ chức các sự kiện học thuật (ra mắt sách,
hội thảo, v.v.), ...... Xem thêm
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