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LÝLỊCH KHOA HỌC 

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ và tên: Trần Thu Yến                                

2. Năm sinh: 1992                                3. Nam/ Nữ:  Nữ  

4. Nơi sinh: Nam Định                         5. Nguyên Quán:  Nam Định 

6. Địa chỉ thường trú hiện nay: 

    Phường (Xã): Thượng Đình 

    Quận (Huyện): Thanh Xuân  

    Thành Phố (Tỉnh) Hà Nội  

    Điện thoại: 0125.925.5007                                

    Email: tranyenlhp@gmail.com  

7. Học vị: 

7.1. Tiến sĩ                        

Năm bảo vệ: 

Nơi bảo vệ: 

Ngành:.......................................................Chuyên ngành................................................................... 

7.2. Thạc sỹ                      

Năm bảo vệ: 2017 

Nơi bảo vệ: ĐH Luật Hà Nội 

Ngành:  Luật  

Chuyên ngành: Luật Quốc tế 

8. Chức danh khoa học : 

8.1. Phó giáo sư                     Năm phong :.....................Nơi phong :.................................................. 

8.2. Giáo Sư                           Năm phong :.....................Nơi phong :................................................. 

9. Chức danh nghiên cứu:                                       10 .Chức vụ:  

11. 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, Hà Nội.  

    Điện thoại:  

    Email:  

X 
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TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 

12. Quá trình đào tạo  

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp 

Đại học Đại học Luật Hà Nội Luật học  2014 

Thạc sĩ Đại học Luật Hà Nội Luật Quốc tế 2017 

Tiến sĩ    

TSKH    

13. Các khoá đào tạo khác (nếu có) 

Văn Bằng Tên khoá đào tạo Nơi đào tạo 
Thời gian đào 

tạo 

Chứng chỉ hoàn 

thành xuất sắc  

Luật So sánh và Luật Thương 

mại quốc tế (Comparative and 

International Bussiness Law) 

Kieo University, Nhật Bản Tháng 8/2017  

Chứng chỉ hoàn 

thành khoá học 

Nghiên cứu pháp luật quốc tế và 

các điều ước về đầu tư 

(International Legal Research, 

Investment Treaties) 

World Bank – Ministry of 

Justice 
1-12/8/2016 

Chứng chỉ hoàn 

thành khoá học  

Pháp luật quốc tế và Kỹ năng 

đàm phán chung (International 

Law and General Negotiation 

Considerations) 

World Bank – Ministry of 

Justice 
11-22/7/2016 

Chứng chỉ hoàn 

thành khoá học 

Tài chính phát triển quốc tế 

(International Development 

Finance)  

World Bank – Ministry of 

Justice 

29/8 – 

09/9/2016. 

Chứng chỉ hoàn 

thành khoá học 

Khóa đào tạo “Pháp luật đầu tư 

quốc tế và cơ chế giải quyết 

tranh chấp giữa nhà đầu tư nước 

ngoài và Chính phủ nước tiếp 

nhận đầu tư (ISDS)” 

Trường Đại học Luật Hà 

Nội phối hợp với Dự án Hỗ 

trợ thương mại và đầu tư 

của châu Âu (EU-

MUTRAP) 

10-13/10/2016 

Chứng chỉ hoàn 

thành khoá học 

Khóa đào tạo nâng cao “Pháp 

luật đầu tư quốc tế và cơ chế giải 

quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư 

nước ngoài và Chính phủ nước 

tiếp nhận đầu tư (ISDS)” 

Trường Đại học Luật Hà 

Nội phối hợp với Dự án Hỗ 

trợ thương mại và đầu tư 

của châu Âu (EU-

MUTRAP) và VIAC.  

07-11/11/2016.  

 

Chứng chỉ Nghiệp vụ sư phạm 
Trường Đại học Sư phạm 

Hà Nội 

Tháng 6-9 năm 

2015 

14. Trình độ ngoại ngữ 

TT Ngoại ngữ Trình độ A Trình độ B Trình độ C Chứng chỉ quốc tế  

 Tiếng Anh    X  
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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 

Tháng 5/2015 – nay  Giảng viên  Trường Đại học Luật Hà 

Nội  

87 Nguyễn Chí Thanh  

    

 

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

 

16.1 Sách giáo trình 

TT Tên sách 

 

Là tác giả hoặc   

là đồng tác giả  

Nơi xuất bản Năm xuất bản 

     

16.2 Sách chuyên khảo 

 TT Tên sách 

 

Là tác giả hoặc   

là đồng tác giả 

 Nơi xuất bản Năm xuất bản 

1     

2     

3     

4     

5     

16.3 Các bài báo khoa học  

    16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nước ngoài: 

    16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nước: 03 

    16.3.3. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế: 01 

    16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nước: 11 

    16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay theo thứ tự thời gian, ưu tiên các dòng 

đầu cho 5 công trình tiêu biểu, xuất sắc nhất:  

TT Tên bài báo Là tác giả hoặc là 

đồng tác giả công 

trình 

Tên tạp chí 

công bố 

Năm công bố 

1 Phạm vi thiệt hại được bồi 

thường trong hợp đồng mua bán 

hàng hoá quốc tế theo quy định 

của CISG và pháp luật Việt Nam 

Tác giả Tạp chí giáo 

dục và xã hội 

ISSN 1859-

3917 

Tháng 8/2017 

2 Cơ chế giải quyết tranh chấp 

giữa nhà đầu tư nước ngoài và 

Chính phủ nước tiếp nhận đầu tư 

trong Hiệp định TPP – Những 

Đồng tác giả  Tạp chí Giáo 

dục và xã hội  

ISSN 1859-

Tháng 5/2017 
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thách thức đặt ra đối với Việt 

Nam 
3917 

3 Cơ chế giải quyết tranh chấp 

giữa nhà đầu tư và nước tiếp 

nhận đầu tư trong Hiệp định 

thương mại tự do Việt Nam – 

Liên minh Châu Âu (EVFTA) 

và sự chuẩn bị của Việt Nam. 

Đồng tác giả Tạp chí 

Nghiên cứu & 

lập pháp 

ISSN 1859 - 

2953 

Số 14 (342) kỳ 2 

tháng 7/2017 

17. Số lượng phát minh, sáng chế, văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ đã được cấp:  

TT Tên và nội dung văn bằng  Số, Ký mã 

hiệu 

Nơi cấp Năm cấp  

1     

18. Sản phẩm KHCN: 

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài:……………………………. 

18.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước:………………………………. 

18.3 Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau: 

TT 
Tên sản phẩm 

Thời gian, hình thức, quy mô, địa chỉ áp 

dụng 

Hiệu quả  

 

1    

 

19. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ KHCN các cấp đã chủ trì hoặc tham gia 

 

19.1 Đề tài, dự án hoặc nhiệm vụ KHCN khác đã và đang chủ trì 

Tên/ Cấp Thời gian  

(bắt đầu - kết thúc) 

Cơ quản quản lý đề tài, 

thuộc Chương trình  

(nếu có) 

Tình trạng đề tài 

(đã nghiệm thu/ chưa 

nghiệm thu) 

    

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

Tên chuyên đề   Tên Hội thảo  Cơ quan quản lý đề tài, 

thuộc Chương trình  

(nếu có) 

Tình trạng đề tài 

(đã nghiệm thu/ chưa 

nghiệm thu) 

1. Thực tiễn giảng dạy 

hợp đồng thương mại 

quốc tế và các giao 

dịch kinh doanh quốc 

tế tại một số cơ sở đào 

tạo luật ở Việt Nam và 

trên thế giới (đồng tác 

giả) 

Đề tài nghiên cứu 

khoa học cấp 

Trường: Hoàn thiện 

nội dung và 

phương pháp giảng 

dạy hợp đồng 

thương mại quốc tế 

và các giao dịch 

kinh doanh quốc tế 

Trường Đại học Luật 

Hà Nội 

Đã nghiệm thu tháng 

09/2017 
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trong Chương trình 

đào tạo cử nhân 

Luật thương mại 

quốc tế trường Đại 

học Luật Hà Nội 

2. Những khác biệt của 

pháp luật Việt Nam so 

với EVFTA (đồng tác 

giả) 

Hội thảo “Pháp luật 

thương mại và đầu 

tư dưới tác động 

của các Hiệp định 

thương mại tự do 

thế hệ mới” 

Hội thảo quốc tế 

Trường Đại học Luật 

Hà Nội phối hợp Viện 

Friedrich Ebert Stiftung 

(FES) 

 

Tháng 4 năm 2016 

3. Vấn đề quản lí và sử 

dụng thuế chống bán 

phá giá của nước nhập 

khẩu nhìn từ các quy 

định trong khuôn khổ 

WTO, TPP và vụ kiện 

DS217 (đồng tác giả) 

Hội thảo “Đánh giá 

tác động của TPP 

đối với pháp luật 

thuế và dịch vụ tài 

chính ở Việt Nam”. 

 

Trường Đại học Luật 

Hà Nội 

Tháng 9 năm 2016 

4. Vấn đề áp dụng các 

biện pháp hạn chế xuất 

khẩu, hạn chế nhập 

khẩu theo các cam kết 

quốc tế của Việt Nam 

và sự thể hiện trong Dự 

thảo Luật quản lý ngoại 

thương 

 

 

 

 

 

 

 

Hội thảo: “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 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 03 năm 2017. 

5. 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 

cạnh so sánh và bình 

luận (đồng tác giả) 

6. Kinh nghiệm quốc tế 

về phương thức trung 

gian trong giải quyết 

tranh chấp thương mại 

quốc tế (đồng tác giả) 

 

 

 

 

Hội thảo: “Phương 

thức trung gian 

 

 

 

 

Khoa Pháp luật Thương 

 

 

 

 

Tháng 4 năm 2017.  
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7. Trung gian trong giải 

quyết tranh chấp về 

quyền sở hữu trí tuệ: 

một vài khía cạnh từ vụ 

tranh chấp giữa Apple 

và Samsung (đồng tác 

giả) 

trong giải quyết 

tranh chấp thương 

mại quốc tế - Kinh 

nghiệm cho Việt 

Nam” 

mại quốc tế, trường Đại 

học Luật Hà Nội 

8. Vai trò, vị trí của 

APEC trong bối cảnh 

phát triển các Hiệp 

định thương mại tự do 

thế hệ mới (đồng tác 

giả) 

 

 

 

Hội thảo cấp 

trường: “10 năm 

gia nhập WTO của 

Việt Nam và chào 

đón sự kiện APEC 

2017” 

 

 

 

 

 

Trường ĐH Luật Hà 

Nội 

 

 

 

 

 

Tháng 6 năm 2017 

9. Thực tiễn các biện 

pháp tác động đến 

quyền sở hữu trí tuệ ở 

Việt Nam 

10. Biện pháp bảo đảm 

thực thi quyền sở hữu 

trí tuệ trong hoạt động 

thương mại quốc tế của 

doanh nghiệp 

Hội thảo: “Quyền 

sở hữu trí tuệ trong 

hoạt động thường 

mại quốc tế của 

doanh nghiệp Việt 

Nam” 

Khoa Pháp luật Thương 

mại quốc tế, trường Đại 

học Luật Hà Nội 

Tháng 8 năm 2017 

11. Án lệ giải thích về 

hàng hoá theo quy định 

của CISG trong thực 

tiễn giải quyết tranh 

chấp tại trọng tài 

thương mại quốc tế 

 

 

 

 

 

 

 

Hội thảo “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 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tháng 12 năm 2017  

 

12. Án lệ giải thích 

Điều 75 của CISG 

trong thực tiễn giải 

quyết tranh chấp tại 

trọng tài thương mại 

quốc tế 
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20. Giải thưởng về KHCN trong và ngoài nước  

TT Hình thức và nội dung giải thưởng Tổ chức, năm tặng thưởng 

   

21. Quá trình tham gia đào tạo SĐH  

21.1 Số lượng tiến sĩ đã đào tạo:.......................................... 

21.2 Số lượng NCS đang hướng dẫn:................................... 

21.3 Số lượng thạc sĩ đã đào tạo:......................................... 

21.4 Thông tin chi tiết:  

Tên luận án của NCS  

( đã bảo vệ luận án TS 

hoặc đang làm NCS) 

Vai trò hướng dẫn 

(chính hay phụ) 

 

Tên NCS, Thời 

gian đào tạo  

Cơ quan công tác của TS, NCS, 

địa chỉ liên hệ ( nếu có) 

 

    

    

Tên luận văn của các 

thạc sĩ (chỉ liệt kê 

những trường hợp đã 

hướng dẫn bảo vệ 

thành công) 

 

 

Tên thạc sĩ, Thời 

gian đào tạo 

 

Cơ quan công tác của học viện, 

địa chỉ liên hệ ( nếu có) 

 

    

NHỮNG THÔNG TIN KHÁC VỀ CÁC HOẠT ĐỘNG KHCN  

-  

 

                                                                              Hà Nội, ngày 30 tháng 3 năm 2018 

    

 XÁC NHẬN CỦA THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

 

                    NGƯỜI KHAI 

 

 

Trần Thu Yến 

 

 

 

 


