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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT  

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

        

 TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 9 năm 2021 

THƯ MỜI VIẾT BÀI CHO HỘI THẢO KHOA HỌC  

“75 NĂM HIẾN PHÁP VIỆT NAM”  

 

Kính gửi:  ................................................................................................................... 

…….….......................................................................................................   

   

Cách đây tròn 75 năm, Hiến pháp 1946 – Bản Hiến pháp đầu tiên đã được Quốc 

hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa thông qua (09/11/1946 – 09/11/2021). Hiến pháp 

là đạo luật cơ bản, đạo luật gốc, có hiệu lực pháp lý cao nhất trong hệ thống pháp luật, là 

văn kiện chính trị – pháp lý đặc biệt quan trọng, là nhân tố bảo đảm sự ổn định chính trị, 

xã hội và chủ quyền của quốc gia, thể hiện bản chất dân chủ, tiến bộ của nhà nước và chế 

độ.  

Ra đời trong bối cảnh lịch sử đầy khó khăn, phức tạp, Hiến pháp 1946 thực sự là 

công cụ đặc biệt quan trọng và có hiệu lực nhất để bảo vệ nền độc lập dân tộc, bảo vệ 

chính quyền cách mạng và thực hiện quyền lực nhân dân. Sự ra đời của Hiến pháp 1946 

đã đánh dấu sự cáo chung của nền thống trị ngoại bang, tuyên bố nước Việt Nam độc lập, 

thống nhất từ Bắc đến Nam theo chế độ dân chủ nhân dân và quyền lực thuộc về nhân 

dân. Hiến pháp 1946 là một bản hiến văn ngắn gọn và súc tích, bao gồm lời nói đầu và 7 

chương, 70 điều. Ba nguyên tắc cơ bản của bản Hiến pháp 1946 là: Đoàn kết toàn dân 

không phân biệt giống nòi, gái, trai, giai cấp, tôn giáo; Bảo đảm các quyền tự do dân 

chủ; Thực hiện chính quyền mạnh mẽ và sáng suốt của nhân dân. 

Cho đến nay, Hiến pháp 1946 vẫn còn nguyên giá trị và được đánh giá là bản Hiến 

pháp dân chủ, tiến bộ không kém một bản Hiến pháp nào trên thế giới với những giá trị 

chân lý của nhân loại. Việc tổ chức Hội thảo khoa học kỷ niệm 75 năm ra đời của Hiến 

pháp Việt Nam (09/11/1946 – 09/11/2021) là dịp để chúng ta nhận thức sâu sắc hơn nữa 

giá trị lịch sử, ý nghĩa thời đại của Hiến pháp 1946, cũng như lịch sử lập hiến Việt Nam 

trong 75 năm qua.  

1. Tên hội thảo và đơn vị tổ chức: 

1.1. Tên Hội thảo: “75 năm Hiến pháp Việt Nam”. 
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1.2. Đơn vị tổ chức: Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM. 

2. Nội dung của hội thảo: 

 Để các tác giả tham gia Hội thảo viết bài nghiên cứu, Ban Tổ chức xin gợi ý một 

số vấn đề sau: 

- Tính chính trị, pháp lý của Hiến pháp 1946, 1980, 1992, 2013. 

- Những giá trị mang tính thời đại của Hiến pháp 1946. 

- Vai trò của Hồ Chí Minh đối với sự ra đời của Hiến pháp 1946. 

- Tư tưởng Hồ Chí Minh về lập hiến thể hiện trong Hiến pháp 1946 và những giá trị 

kế thừa. 

- Lịch sử lập hiến Việt Nam và những thành tựu. 

- Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa trong Hiến pháp năm 1992, kế thừa trong 

Hiến pháp năm 2013. Và vai trò của Hiến pháp trong xây dựng Nhà nước pháp quyền 

XHCN ở Việt Nam. 

- Quyền con người, quyền và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong Hiến pháp 1946 

và sự kế thừa, phát triển trong Hiến pháp 1959, Hiến pháp năm 1980, Hiến pháp năm 

1992 (sửa đổi, bổ sung năm 2001) và Hiến pháp 2013. 

- Chế định Chủ tịch nước trong Hiến pháp 1946 và sự kế thừa phát triển qua các 

bản Hiến pháp trong lịch sử lập hiến Việt Nam, 

- Nghị viện nhân dân trong Hiến pháp 1946 và sự kế thừa, phát triển qua các bản 

Hiến pháp trong lịch sử lập hiến Việt Nam. 

- Cơ chế bảo hiến trong Hiến pháp 1946 và việc hoàn thiện cơ chế bảo hiến ở Việt 

Nam hiện nay. 

- Mở rộng và bảo đảm các quyền tự do trong các bản hiến pháp. 

- Chính sách (các vấn đề) kinh tế, văn hoá, xã hội, giáo dục, khoa học, công nghệ, 

công nghệ trong các bản hiến pháp. 

- Hoàn thiện tổ chức bộ máy nhà nước (hoặc chính quyền địa phương) qua các bản 

hiến pháp. 

-  Các nội dung khác liên quan đến chủ đề Hội thảo. 

 3. Thời  gian và địa điểm tổ chức hội thảo:  

 3.1. Thời gian tổ chức Hội thảo: Dự kiến ngày 09/11/2021. 
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 3.2. Địa điểm: Phòng họp III tầng 8 - Tòa nhà Trung tâm, trường Đại học Sư 

phạm Kỹ thuật TPHCM, số 01 - Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu, TP. Thủ Đức, 

TPHCM. 

 4. Hình thức bài viết: 

 4.1. Bài viết được đánh máy trên file Word, khổ giấy A4, kiểu chữ Times New 

Roman, cỡ chữ 13, giãn dòng 1.5. 

 4.2. Bài viết được trình bày theo bố cục sau: 

 + Tiêu đề: từ 10 đến 30 từ. Phía dưới tiêu đề là tên và thông tin của mỗi tác giả: 

Tên tác giả; Địa chỉ nơi làm việc; Học hàm, học vị; E-mail; Số điện thoại di động. 

 + Tóm tắt (không quá 15 dòng); Từ khóa 

 + Nội dung nghiên cứu (không quá 10 trang A4). 

 + Kết luận. 

 + Tài liệu tham khảo. 

 4.3. Quy định trích dẫn tài liệu: Các tác giả thực hiện trích dẫn trong bài viết bắt 

buộc theo cả 02 dạng sau đây: 

 + Trích dẫn trong bài (footnotes): Tên tác giả: tên sách, tên nhà xuất bản, nơi xuất 

bản, năm xuất bản, trang trích dẫn. 

 Lưu ý: Số thứ tự trích dẫn (footnotes) kết thúc ở mỗi trang. 

 + Tài liệu tham khảo: Đặt cuối bài viết, xếp theo thứ tự A, B, C của họ tác giả 

(trong và ngoài nước), hoặc tên cơ quan ban hành tài liệu, báo cáo hay ấn phẩm. Mỗi 

trích dẫn trong bài viết phải tương ứng với danh mục nguồn tài liệu được liệt kê trong 

danh sách tài liệu tham khảo. Danh mục tài liệu tham khảo được trình bày theo: Tên tác 

giả: tên sách, nhà xuất bản, nơi xuất bản, năm xuất bản.  

 4.4. Tác giả chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính khoa học của bài viết, bản quyền 

thông tin, tư liệu nghiên cứu và trích dẫn trong bài viết của mình. 

 5. Thời gian và địa chỉ nhận bài viết: 

 5.1. Thời gian nhận bài: Từ ngày 01/10/2021 đến ngày 30/10/2021. 

 5.2. Địa chỉ nhận bài viết: Bài viết (bản mềm) gửi về cho Ban Tổ chức Hội thảo 

qua email: hoithaokhoahoc@hcmute.edu.vn 

 Bài viết được chấp nhận sẽ được biên tập, xuất bản theo giấy phép xuất bản và mã 

số ISBN của Nhà xuất bản Đại học Quốc gia TPHCM.  



4 
 

 Thông tin chi tiết về Hội thảo vui lòng liên hệ: ThS. Nguyễn Thị Tuyết Nga – Thư 

ký Ban Tổ chức Hội thảo (Điện thoại: 0915.783.762, email: 

nga.nguyen@hcmute.edu.vn). 

 Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật TPHCM trân trọng kính mời Quý Nhà Khoa 

học viết bài và đến tham dự Hội thảo. 
  

  TM. BAN TỔ CHỨC 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG 

PGS.TS. Lê Hiếu Giang 

 


