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THÔNG BÁO SỐ 1 

Vv tổ chức hội thảo khoa học Quản lý Đất đai và Bất động sản ngày 25/6/2022 

 

Được sự thống nhất của trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh, Khoa Quản 

lý Đất đai và Bất động sản dự kiến tổ chức hội thảo khoa học vào ngày 25/6/2022 tại 

trường ĐH Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh. Hội thảo nhằm mục đích tổng kết các kết quả 

nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực quản lý đất đai và bất động sản và của đơn vị; Nêu lên 

được những vấn đề thực tiễn đang tồn tại trong công tác quản lý đất đai hiện nay thông 

qua đó sẽ tổng hợp những ý kiến đóng góp làm cơ sở để hoàn thiện các nội dung quản lý 

nhà nước về đất đai. Hội thảo là sự kiện học thuật thường niên nhằm tăng cường giao lưu, 

trao đổi hoạt động nghiên cứu khoa học và vấn đề thực tiễn giữa các giảng viên, sinh viên, 

học viên cao học và các doanh nghiệp, cán bộ địa phương. Góp phần thúc đẩy phong trào 

học tập, nghiên cứu khoa học và sáng tạo của đội ngũ giảng viên, sinh viên, học viên cao 

học đối với vấn đề thực tiễn và khoa học, qua đó tạo sự lan tỏa tích cực và góp phần vào 

sự phát triển của Khoa cũng như giúp trường Đại học Nông Lâm Tp. Hồ Chí Minh nâng 

cao chất lượng đào tạo của nhà trường và phát triển định hướng trường đại học nghiên 

cứu. 

1. NỘI DUNG HỘI THẢO 

Tổng hợp tóm tắt các kết quả nghiên cứu của giảng viên, sinh viên và học viên cao 

học của đơn vị và các tham luận của doanh nghiệp, cán bộ địa phương về các nội dung 

quản lý đất đai và bất động sản. Các bài tham luận tập trung vào các lĩnh vực sau: 

- Chính sách, qui định trong quản lý đất đai và bất động sản 

- Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đánh giá chất lượng và tiềm năng đất đai 

- Ứng dụng công nghệ trong quản lý đất đai và bất động sản 

- Kinh tế đất và bất động sản 

- Những vấn đề khác có liên quan đến quản lý đất đai và bất động sản 

2. THÀNH PHẦN THAM GIA HỘI THẢO 

Thành phần tham gia hội thảo bao gồm Giảng viên, học viên cao học, sinh viên, 

cựu sinh viên, nhà khoa học, doanh nghiệp, cán bộ địa phương đang công tác trong lĩnh 

vực quản lý đất đai và bất động sản. 

3. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, HÌNH THỨC NỘP BÀI VÀ TRÌNH BÀY 

- Thời gian tổ chức: Ngày 25/06/2022 

- Địa điểm: Phòng 303 Khu Thiên lý, Trường Đại học Nông Lâm TP.Hồ Chí Minh. 
 - Nộp qua link: https://forms.gle/EUvhhAKENWqLfTRe8  

 - Nộp qua email: kqldd@hcmuaf.edu.vn 

- Hình thức trình bày tham luận: https://by.com.vn/aeXUjl  

- Thời gian nhận bài: Đến hết ngày 11/6/2022. 

TL. HIỆU TRƯỞNG 

KT. TRƯỞNG KHOA 

  P. TRƯỞNG KHOA 
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