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LÝ LỊCH KHOA HỌC 
 

 

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN 

 Họ và tên: TÀO THỊ HUỆ 

 Cơ quan công tác:  

    Tên cơ quan: Khoa Pháp luật Thương mại Quốc tế - Trường Đại học Luật Hà Nội 

    Địa chỉ Cơ quan: 87 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội 

    Điện thoại:  04. 38352630 

    Email:  phonghcth@hlu.edu.vn 

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 

12. Quá trình đào tạo  

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp 

Đại học Trường Đại học Luật Hà Nội Luật Quốc tế 2010 

Thạc sĩ Trường Đại học Luật Hà Nội Luật Quốc tế 2012 

Nghiên cứu sinh 

(niên khóa 2017-

2021) 

Trường Đại học Luật Hà Nội Luật Quốc tế  

                                                               

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 

15. Quá trình công tác 

Thời gian  

(Từ năm ... đến 

năm...) 

Vị trí công tác 

Cơ quan công tác Địa chỉ Cơ quan 

2012-2013 Giảng viên Bộ môn Luật Thương mại 

Quốc tế - Khoa Pháp luật 

Quốc tế - Trường Đại học 

Luật Hà Nội 

 

2013 đến nay Giảng viên Bộ môn Pháp luật Thương 

mại Hàng hóa và Dịch vụ 

Quốc tế - Khoa Pháp luật 

Thương mại Quốc tế - 
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Trường Đại học Luật Hà 

Nội 

 

16. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố  

TT Tên bài báo Là tác giả hoặc là 

đồng tác giả công 

trình 

Tên tạp chí công 

bố 

Năm công bố 

1 Bàn về quyền khởi kiện của 

người đại diện hợp pháp của cá 

nhân, cơ quan, tổ chức theo Điều 

161 Bộ luật Tố tụng Dân sự 

Tác giả Tòa án nhân dân 

số 5 (3/2010), 

trang 14 - 16, 48 

2010 

2 Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ bằng 

biện pháp kiểm soát biên giới 

Tác giả Tạp chí Luật học 

số 3/2014, trang 

10 - 17  

2014 

3 Giải thích và áp dụng đoạn mở 

đầu Điều XX GATT trong thực 

tiễn giải quyết tranh chấp của 

WTO  

Đồng tác giả Tạp chí Luật học 

số 3/2016, trang 

50 - 56 

2016 

4 Một số lưu ý đối với doanh 

nghiệp Việt Nam khi chọn Luật 

Hợp đồng mua bán chung của 

Châu Âu (CESL)  

Đồng tác giả Tạp chí Công 

thương số 6/2016, 

trang 11 - 15 

2016 

5 Giải quyết kiến nghị trong đấu 

thầu theo thủ tục hành chính tại 

Việt Nam hiện nay 

 Tạp chí Công 

thương số 6/2017, 

trang 24 - 29 

2017 

 

19.2 Đề tài, dự án, hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang tham gia với tư cách thành viên 

 

1.  Đề tài nghiên cứu khoa học (với tư cách là người tham gia) 

 

TT Tên chuyên đề Thuộc đề tài Cấp quản lý/ thời 

gian thực hiện/ 

nghiệm thu 

1 Một số vấn đề lý luận cơ bản 

về tranh chấp thương mại quốc 

Xây dựng nội dung giảng dạy 

pháp luật về giải quyết tranh 

Trường Đại học Luật 

Hà Nội/nghiệm thu  
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tế và pháp luật về giải quyết 

tranh chấp thương mại quốc tế 

chấp thương mại quốc tế trong 

chương trình đào tạo cử nhân 

ngành Luật Thương mại Quốc 

tế ở Trường Đại học Luật Hà 

Nội - Cơ sở lý luận và thực tiễn 

năm 2013 

2 Khái quát về quyền sở hữu trí 

tuệ trong hoạt động xuất nhập 

khẩu 

Quyền sở hữu trí tuệ trong các 

giao dịch quốc tế 

Trường Đại học Luật 

Hà Nội/nghiệm thu 

năm 2013 

3 Nghiên cứu và dự báo về tính 

khả thi của việc triển khai đào 

tạo thí điểm ngành luật thương 

mại quốc tế trình độ cử nhân ở 

Trường Đại học Luật Hà Nội 

(đồng tác giả) 

Cơ sở lý luận và thực tiễn của 

việc hoàn thiện chương trình, 

nội dung và phương pháp đào 

tạo cử nhân ngành luật thương 

mại quốc tế đáp ứng yêu cầu 

hội nhập quốc tế của nước ta 

 

 

Bộ Tư pháp/nghiệm 

thu năm 2014 

4 Chương trình đào tạo, phương 

pháp giảng dạy pháp luật giải 

quyết tranh chấp đầu tư và 

thương mại quốc tế của 

UNCTAD và một số tổ chức 

quốc tế khác (đồng tác giả) 

Đào tạo nguồn nhân lực tham 

gia giải quyết tranh chấp đầu tư 

và thương mại quốc tế 

Bộ Tư pháp/nghiệm 

thu năm 2017 

5 

Một số vấn đề trong xây dựng 

nội dung chương trình giảng 

dạy pháp luật về chủ thể của 

hoạt động đầu tư công (đồng 

tác giả) 

 

Cơ sở lý luận và thực tiễn của 

việc xây dựng nội dung và đưa 

vào giảng dạy môn học Pháp 

luật Đầu tư công trong chương 

trình đào tạo tại Trường Đại 

học Luật Hà Nội 

Trường Đại học Luật 

Hà Nội/nghiệm thu 

năm 2017 

6 

Phương pháp giảng dạy hợp 

đồng thương mại quốc tế và 

các giao dịch kinh doanh quốc 

tế - những vấn đề lý luận, thực 

tiễn và một số kiến nghị 

Hoàn thiện nội dung và phương 

pháp giảng dạy hợp đồng 

thương mại quốc tế và các giao 

dịch kinh doanh quốc tế trong 

Chương trình đào tạo cử nhân 

ngành Luật thương mại quốc tế 

tại Trường Đại học Luật Hà 

Nội” 

 

Trường Đại học Luật 

Hà Nội/nghiệm thu 

năm 2017 
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2. Chuyên đề tham gia hội thảo: 

 

TT Tên chuyên đề Thuộc hội thảo Cấp quản lý/ 

thời gian tổ chức 

1 Giải pháp tăng cường hiệu quả 

mối quan hệ giữa Tòa án và 

Trọng tài trong giải quyết tranh 

chấp thương mại quốc tế tại 

Việt Nam 

Trọng tài thương mại quốc tế - 

Lý luận và thực tiễn 

Khoa pháp luật quốc tế 

- Trường Đại học Luật 

Hà Nội/ 

ngày 19 tháng 10 năm 

2012 

2 Những nội dung pháp lý cơ 

bản của các Hiệp định về mua 

sắm Chính phủ của WTO - 

một số phân tích và bình luận 

Hiệp định về mua sắm Chính 

phủ của WTO và vấn đề gia 

nhập của Việt Nam 

Trường Đại học Luật 

Hà Nội/ ngày 05 tháng 

6 năm 2014 

3 Đánh giá nội dung hợp đồng 

theo quy định của Luật hợp 

đồng mua bán chung của Châu 

Âu  

Luật hợp đồng mua bán chung 

của Châu Âu (CESL) trong xu 

hướng hài hòa hóa pháp luật về 

hợp đồng ở cấp độ khu vực 

Khoa pháp luật thương 

mại quốc tế - Trường 

Đại học Luật Hà Nội/ 

ngày 21 tháng 5 năm 

2015 

4 Cam kết về dịch vụ thuế trong 

khuôn khổ TPP - một số phân 

tích và bình luận  

(đồng tác giả) 

Đánh giá tác động của TPP đối 

với pháp luật thuế và dịch vụ 

tài chính ở Việt Nam 

Khoa pháp luật Kinh tế 

- Trường Đại học Luật 

Hà Nội/ 

ngày 07 tháng 10 năm 

2016 

5 Các biện pháp hành chính cấm 

xuất khẩu, nhập khẩu và tạm 

ngừng xuất khẩu, nhập khẩu 

theo các cam kết quốc tế của 

Việt Nam 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 

 

Khoa pháp luật thương 

mại quốc tế - Trường 

Đại học Luật Hà Nội/ 

ngày 30 tháng 3 năm 

2017 

6 

Quy định về các biện pháp kỹ 

thuật và biện pháp kiểm dịch 

trong khuôn khổ WTO, 

EVFTA và Dự thảo Luật quản 

lý ngoại thương - một số khía 

Góp ý Dự thảo Luật quản lý 

ngoại thương của Việt Nam 

trong bối cảnh hội nhập kinh tế 

quốc tế hiện nay 

Khoa pháp luật thương 

mại quốc tế - Trường 

Đại học Luật Hà Nội/ 

ngày 30 tháng 3 năm 

2017 



5 

 

cạnh so sánh và bình luận 

(đồng tác giả) 

7 

Hướng tới khu vực thương mại 

tự do toàn châu Á – Thái Bình 

Dương (FTAAP) 

 

10 năm gia nhập WTO của Việt 

Nam và chào đón sự kiện 

APEC 2017  

Trường Đại học Luật 

Hà Nội/ 

ngày 30 tháng 3 năm 

2017 

8 

Kinh nghiệm của Singapore về 

phương thức trung gian trong 

giải quyết tranh chấp thương 

mại quốc tế 

 

Phương thức trung gian trong 

giải quyết tranh chấp thương 

mại quốc tế - Kinh nghiệm cho 

Việt Nam   

Khoa pháp luật thương 

mại quốc tế - Trường 

Đại học Luật Hà Nội/ 

ngày 27 tháng 04 năm 

2017 

9 

Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ 

đối với âm thanh trong hoạt 

động thương mại quốc tế của 

doanh nghiệp 

 

Quyền sở hữu trí tuệ trong hoạt 

động thương mại quốc tế của 

doanh nghiệp Việt Nam  

 

 

Khoa pháp luật thương 

mại quốc tế - Trường 

Đại học Luật Hà Nội/ 

ngày 24 tháng 08 năm 

2017 

10 

Án lệ của CISG trong thực tiễn 

giải quyết tranh chấp tại Ủy 

ban Trọng tài kinh tế và 

thương mại quốc tế Trung 

Quốc (CIETAC) 

Án lệ của CISG trong thực tiễn 

trọng tài thương mại quốc tế 

Khoa pháp luật thương 

mại quốc tế - Trường 

Đại học Luật Hà Nội/ 

ngày 05 tháng 12 năm 

2017 

 

                                                                              Hà Nội, ngày 30  tháng 3  năm 2018 

    

 XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

 

 NGƯỜI KHAI 

 

 

 

 

 

Tào Thị Huệ 

 

 

 

 

 

 


