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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 
 

Họ và tên: Ngô Thị Ngọc Ánh                                 

Ngày, tháng, năm sinh: 02-9-1989         

Quê quán: Nam Định 

Tốt nghiệp đại học tại: Trường Kinh tế Praha                                      năm: 2013                           

Ngành: Kinh tế đối ngoại 

Bảo vệ luận văn thạc sỹ tại:                                                                  năm:  

Chuyên ngành:  

Bảo vệ luận án tiến sỹ tại:                                                                   năm: 

Chuyên ngành: 

Chức danh: Giảng viên từ năm: 2015 

Trình độ ngoại ngữ: C 

Hiện đang công tác tại khoa (phòng, ban): Khoa Pháp luật Thương mại quốc tế 

Chức vụ đảm nhiệm hiện nay: Giảng viên 
 

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ 

1.  ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (với tư cách là người tham gia) 

 Đề tài được nghiệm thu năm 2016 

TT Tên chuyên đề Tên đề tài 
Cấp quản lý (nhà nước, 

ngành/bộ, cơ sở/trường) 

Ngày, tháng, 

năm nghiệm thu 

1. 1 Những vấn đề pháp lý 

cơ bản của hội nghị 

Lahay về Tư pháp quốc 

tế 

Hội nghị Lahay về  

Tư pháp quốc tế -  

Một số vấn đề lý 

luận và thực tiễn 

Cấp cơ sở 2/2016 

2.  Công nhận và thi hành 

bản án dân sự và thương 

mại của nước ngoài 

Hội nghị Lahay về  

Tư pháp quốc tế -  

Một số vấn đề lý 

luận và thực tiễn 

Cấp cơ sở 2/2016 

 

2. CHUYÊN ĐỀ THAM GIA HỘI THẢO 

 

TT Tên chuyên đề Tên hội thảo 
Cấp quản lý (quốc tế, trong 

nước, ở trường) 

Thời gian tổ 

chức 
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1. 1 Phân biệt giữa phương 

thức trung gian và 

phương thức hòa giải – 

Nghiên cứu so sánh 

Phương thức trung 

gian trong giải 

quyết tranh chấp 

thương mại quốc tế 

- Kinh nghiệm cho 

Việt Nam 

Cấp Khoa 27/4/2017 

2.  Nhãn hiệu hàng hóa và 

những vấn đề doanh 

nghiệp cần lưu ý 

Quyền sở hữu trí 

tuệ trong hoạt động 

thương mại quốc tế 

của doanh nghiệp 

Việt Nam 

Cấp khoa 24/8/2017 

3.  Quản lý hoạt động ngoại 

thương đối với các nước 

có chung đường biên 

giới và việc quy định 

trong dự thảo luật quản 

lý ngoại thương 

Góp ý Dự thảo 

Luật quản lý ngoại 

thương của Việt 

Nam trong bối 

cảnh hội nhập kinh 

tế quốc tế hiện nay 

Cấp khoa 3/2017 

4.  Việt Nam và APEC 

2017 

10 năm gia nhập 

WTO của Việt 

Nam và chào đón 

sự kiện APEC 

2017 

Cấp trường 8/6/2017 

5.  Áp dụng án lệ của CISG 

trong giải quyết tranh 

chấp hợp đồng mua bán 

hàng hóa quốc tế tại 

VIAC 

Án lệ của CISG 

trong thực tiễn 

trọng tài thương 

mại quốc tế 

Cấp khoa 12/2017 

 

 

NGƯỜI KHAI LÝ LỊCH 

                                         (ký và ghi rõ họ tên) 

     

 

 

 

             Ngô Thị Ngọc Ánh 


