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CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ 

1. SÁCH ĐÃ XUẤT BẢN (Trong đó, loại sách viết tắt: sách giáo trình: GT, sách chuyên khảo: CK, sách tham 

khảo: TK, sách hướng dẫn: HD; Trách nhiệm tham gia: ghi rõ viết một mình, chủ biên hay đồng tác giả)  

1.1. Sách đã xuất bản trước năm 2011 

TT Tên sách 
Loại 

sách 

Nhà xuất bản, 

năm xuất bản 

Chỉ số 

ISBN 

Số tác 

giả 

Trách nhiệm 

tham gia 

1.  Luật Dân sự GT Nxb Giáo dục, 

2009 

  Tác giả 

Chương 15 - 

“Quan hệ dân 

sự có yếu tố 

nước ngoài” 
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2.  Nghề Luật - Những nghĩ suy TK Nxb Tư pháp, 

2008 

  Chủ biên 

3.  Thủ tục hải quan đối vói hàng hóa 

xuất khẩu, nhập khẩu 

TK Nxb Tư pháp, 

2007 

  Đồng tác giả 

4.  Công ước Berne - Công cụ hữu hiệu 

để bảo hộ quyền tác giả 

TK Nxb Tư pháp, 

2006 

  Đồng tác giả 

5.  Chính sách, pháp luật biển của Việt 

Nam và chiến lược phát triển bền 

vững 

CK Nxb Tư pháp, 

2006 

  Thành viên 

Hội đồng 

biên tập 

6.  Những vấn đề pháp lý về thủ tục hải 

quan đối với hàng hóa xuất khẩu, 

nhập khẩu 

TK Nxb Tư pháp, 

2006 
  Đồng tác giả 

7.  Tư pháp quốc tế GT Nxb Tư pháp, 

2006 
  Tác giả 

Chương 6 - 

Thừa kế 

trong Tư 

pháp quốc tế 

8.  Những văn bản mới về thủ tục hải 

quan đối với hàng hóa xuất khẩu, 

nhập khẩu 

HD Nxb Tư pháp, 

2006 
  Đồng tác giả 

9.  „Bảo hộ KDCN ở Việt Nam - Pháp 

luật và thực tiễn‟ 

CK Nxb Tư pháp, 

2005 
  Viết một 

mình 

 

1.2. Sách đã xuất bản từ năm 2011 đến nay        

TT Tên sách 
Loại 

sách 

Nhà xuất bản, 

năm xuất bản 

Chỉ số 

ISBN 

Số tác 

giả 

Trách nhiệm 

tham gia 

1.  Pháp luật về giải quyết tranh chấp 

thương mại quốc tế 

GT Nxb Tư pháp, 

2018 

  Chủ biên 

2.  Thể chế pháp luật một số quốc gia 

trên thế giới 

CK Nxb Tài chính, 

2016 

  Đồng tác giả 

Chương 4 - 

Thể chế pháp 

luật kinh tế 

Úc 

3.  Franchising Law and Practice in 

Vietnam 

CK Scholar‟s Press 

(Đức), 2014 

  Viết một 

mình 

4.  Tư pháp quốc tế GT Nxb Tư pháp, 

2013 

  Tác giả 

Chương 

“Thừa kế 

trong Tư 

pháp quốc tế” 

5.  International Trade and Business Law GT Nxb Công an 

nhân dân, 2012 

  Đồng tác giả 

Chương 6, 

viết phần 1 - 

Rules 

Governing 

International 

Franchising 
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2. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (với tư cách là chủ nhiệm đề tài) 

2.1. Đề tài được nghiệm thu trước năm 2011 

TT Tên đề tài 
Cấp quản lý (nhà nước, 

ngành/bộ, cơ sở/trường) 

Ngày, tháng, 

năm nghiệm thu 
Kết quả 

1. 1     

2.1. Đề tài được nghiệm thu từ năm 2011 đến nay 

TT Tên đề tài 
Cấp quản lý (nhà nước, 

ngành/bộ, cơ sở/trường) 

Ngày, tháng, 

năm nghiệm thu 
Kết quả 

1. 1 Hoàn thiện nội dung và phương pháp 

giảng dạy môn học “Quyền sở hữu trí 

tuệ trong hoạt động thương mại quốc 

tế của doanh nghiệp” ở Trường Đại 

học Luật Hà Nội 

Trường 9/2017 Xuất sắc 

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

3.1. Đề tài được nghiệm thu trước năm 2011 

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

ngành/bộ, cơ sở/trường) 

Ngày, tháng, 

năm nghiệm thu 

1. 1 Rủi ro pháp lý đối với 

doanh nghiệp Việt Nam 

trong hoạt động thương 

mại quốc tế do không 

tiên liệu được những 

thay đổi của pháp luật - 

thực trạng và giải pháp 

phòng tránh 

“Nghiên cứu giải 

pháp tránh rủi ro 

pháp lý của doanh 

nghiệp Việt Nam 

trong thương mại 

quốc tế” 

Bộ 7/2009 

2.  Rủi ro pháp lý đối với 

doanh nghiệp Việt Nam 

trong hoạt động thương 

mại quốc tế do sự thiếu 

hiểu biết pháp luật - thực 

trạng và giải pháp phòng 

tránh 

“Nghiên cứu giải 

pháp tránh rủi ro 

pháp lý của doanh 

nghiệp Việt Nam 

trong thương mại 

quốc tế” 

Bộ 7/2009 

3.  Thực trạng thực thi 

quyền SHTT tại một số 

thành phố lớn ở Việt 

Nam 

“Bảo hộ và thực thi 

quyền sở hữu trí 

tuệ trên địa bàn 

thành phố Hà Nội - 

Thực trạng, khả 

năng ứng dụng và 

những giải pháp tổ 

chức thực hiện” 

Bộ 2006 

4.  Thừa kế trong pháp luật 

dân sự và trong Tư pháp 

quốc tế 

“Mối quan hệ giữa 

Tư pháp quốc tế 

với Luật dân sự” 

Cơ sở 2004 
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5.  Quyền sở hữu trong 

pháp luật dân sự và 

trong Tư pháp quốc tế 

(đồng tác giả với TS. Vũ 

Đức Long) 

“Mối quan hệ giữa 

Tư pháp quốc tế 

với Luật dân sự” 

Cơ sở 2004 

3.2. Đề tài được nghiệm thu từ năm 2011 đến nay 

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

ngành/bộ, cơ sở/trường) 

Ngày, tháng, 

năm nghiệm thu 

1.  “Thực trạng đào tạo 

pháp luật giải quyết 

tranh chấp đầu tư và 

thương mại quốc tế của 

các trường đại học ở 

Việt Nam” 

“Đào tạo nguồn 

nhân lực tham gia 

giải quyết tranh 

chấp đầu tư và 

thương mại quốc 

tế” 

Bộ Tư pháp 2016 

2.  “Hệ thống pháp luật 

kinh tế Úc” 

“Tham khảo hệ 

thống pháp luật 

kinh tế một số 

quốc gia trên thế 

giới” 

Cấp Bộ (Văn phòng quốc 

hội) 

2016 

3.  „Hệ thống pháp luật về 

sở hữu công nghiệp ở 

Việt Nam và một số tồn 

tại của quy định pháp 

luật về sở hữu công 

nghiệp‟ 

“Thực trạng và giải 

pháp tăng cường 

hiệu quả quản lý 

nhà nước về sở 

hữu công nghiệp 

trên địa bàn tỉnh 

Nghệ An” 

Cấp Tỉnh 2014 

 

4. CHUYÊN ĐỀ THAM GIA HỘI THẢO 

4.1. Hội thảo được tổ chức trước năm 2011 

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

nước, ở trường) 

Thời gian tổ 

chức 

1. 1 „Vietnam‟s Franchise 

Law: A Critical 

Assessment and 

International 

Comparisons‟ 

The 2
nd 

Vietnamese Legal 

Studies Graduate 

Student Workshop 

on “Researching 

and Writing: 

Vietnamese Legal 

Change” 

Quốc tế 16/12/2010 

2.  „The Development of 

Franchising in Vietnam‟ 

The 12
th 

Westlake 

International 

Conference on 

SMB 

 

Quốc tế 23-26/10/2010 
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3.  „Prior Disclosure 

Obligations under 

Vietnam‟s Franchise 

Law 

and International 

Comparisons‟ 

Hội thảo quốc tế 

lần thứ 22 của 

Hiệp hội Luật 

Châu Á 

(LAWASIA) 

Quốc tế 09-12/11/2009 

4.  „Đào tạo theo tín chỉ tại 

ĐH Luật Hà Nội - vài 

cảm nhận và sẻ chia‟ 

“Giảng dạy theo 

học chế tín chỉ...” 

Trường 02/4/2008 

5.  „Thực trạng và định 

hướng giảng dạy về 

SHTT tại ĐH Luật Hà 

Nội‟ 

Hội thảo của Cục 

SHTT về đào tạo 

SHTT ở Việt Nam 

Trong nước 3/2007 

4.1. Hội thảo được tổ chức từ năm 2011 đến nay 

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

nước, ở trường) 

Thời gian tổ 

chức 

1.  “Vấn đề sở hữu trí tuệ 

trong Hiệp định thương 

mại tự do Việt Nam - 

Liên minh kinh tế Á - 

Âu” (Power Point 

Slides) 

Tọa đàm quốc tế 

“Một số vấn đề 

trong Hiệp định 

thương mại tự do 

Việt Nam - Liên 

minh kinh tế Á - 

Âu” 

Học viện Quan hệ quốc tế 

Matxcova (MGIMO), Liên 

bang Nga 

12/10/2017 

2.  „Tổng quan về môn học 

“Quyền sở hữu trí tuệ 

trong hoạt động thương 

mại quốc tế của doanh 

nghiệp” ở Trường Đại 

học Luật Hà Nội‟ 

 “Quyền sở hữu trí 

tuệ trong hoạt động 

thương mại quốc tế 

của doanh nghiệp 

Việt Nam” 

Trường 24/8/2017 

3.  „Án lệ trong hệ thống 

pháp luật Úc và một vài 

đánh giá về án lệ ở Việt 

Nam‟ 

“Án lệ - Lý luận, 

thực tiễn ở Việt 

Nam và một số 

nước” 

Hội thảo quốc tế (tổ chức ở 

Trường) 

04/7/2017 

4.  „Phòng, chống tham 

nhũng trong khu vực tư 

tại Việt Nam: Thực 

trạng và Giải pháp‟ 

“Phân tích so sánh 

pháp luật phòng, 

chống tham nhũng 

trong khu vực tư: 

kinh nghiệm quốc 

tế và khả năng vận 

dụng cho Việt 

Nam” 

Ban Nội chính Trung ương 

và Chương trình phát triển 

Liên hợp quốc tổ chức tại 

Hà Nội 

12/1/2017 
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5. 1 „Cơ chế giải quyết tranh 

chấp trong Hiệp định 

thương mại tự do Việt 

Nam - Liên minh Châu 

Âu‟ 

Hội thảo quốc tế 

“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 (tổ chức ở 

Trường) 

4-5/4/2016 

6.  „Khả năng hài hòa hóa 

pháp luật trong khu vực 

ASEAN: trường hợp của 

Luật hợp đồng‟ 

Hội thảo quốc tế 

“Hài hòa hóa pháp 

luật trong xây 

dựng Cộng đồng 

ASEAN – những 

vấn đề đặt ra với 

Việt Nam qua kinh 

nghiệm từ EU” 

Hội thảo quốc tế (tổ chức ở 

Đà Nẵng) 

16-17/7/2015 

7.  „Nội dung hoạt động 

giám sát của Quốc hội 

đối với việc thực hiện 

các điều ước quốc tế‟ 

Hội thảo “Nâng 

cao hiệu quả giám 

sát của Quốc hội 

đối với việc thực 

hiện điều ước quốc 

tế mà Việt Nam là 

thành viên” 

Hội thảo của Ủy ban đối 

ngoại Quốc hội (Trong 

nước) 

08/7/2015 

8.  „An Assessment on 

Vietnam‟s Franchise 

Law‟ 

The APEC 

Seminar on 

Sharing Good 

Practices and 

Experiences on 

Developing 

Franchise 

Regulations 

Quốc tế (tổ chức ở TPHCM) 3-4/6/2015 

9.  „Án lệ và việc áp dụng 

án lệ trong hệ thống tòa 

án Úc‟ 

Hội thảo “Quy 

phạm pháp luật 

trong hệ thống 

pháp luật Việt 

Nam – Lý luận và 

thực tiễn” 

Trường 19/6/2015 

10.  „Cơ hội và thách thức 

đối với ASEAN trong 

việc hài hòa hóa pháp 

luật về hợp đồng ở cấp 

độ khu vực‟ 

Hội thảo “Luật hợp 

đồng mua bán 

chung của Châu 

Âu trong xu hướng 

hài hòa hóa pháp 

luật về hợp đồng ở 

cấp độ khu vực” 

Trường 21/5/2015 

11.  „The Vietnamese 

Regulatory and 

Commercial 

Environment for 

Franchising under the 

AEC Integrating 

Market‟ 

The 27
th

 

LAWASIA 

Conference 

Quốc tế 03-06/10/2014 
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12.  „The Thai Regulatory 

and Commercial 

Environment for 

Franchising under the 

AEC Integrating 

Market‟ 

The 27
th

 

LAWASIA 

Conference 

Quốc tế 03-06/10/2014 

13.  „The Commercial Legal 

Framework for Doing 

Business in Vietnam‟ 

The ASEAN 

Conference on 

Trade and 

Investment Laws 

(Faculty of Law 

Chiang Mai 

University, Chiang 

Mai, Thailand) 

Quốc tế 07-09/4/2014 

14.  „Hòa giải thương mại 

theo quy định của Quy 

tắc hòa giải 1980 và 

Luật mẫu về hòa giải 

thương mại quốc tế của 

UNCITRAL‟ 

Hội thảo “Kinh 

nghiệm quốc tế và 

thực tiễn xây dựng 

Nghị định về hòa 

giải thương mại” 

 

Trong nước 10 và 

22/10/2014 

15.  „Meeting the Challenges 

to Franchising in 

Developing Countries: 

The Vietnamese 

Experience‟ 

The 27th Annual 

International 

Society of 

Franchising 

Conference 

Quốc tế 13-16/3/2013 

16.  „Franchising in 

Developing Countries‟ 

the 2012 SIBR 

Conference on 

Interdisciplinary 

Business & 

Economics 

Research 

Quốc tế 07-09/6/2012 

17.  A Critical Assessment of 

the Franchise Dedicated 

Legal Framework in 

Vietnam and the Role of 

Vietnam‟s Ministry of 

Industry and Trade in 

Administering 

Franchising 

Hội thảo “Nhượng 

quyền thương mại: 

Cơ hội và Thách 

thức” chủ trì bởi 

Bộ Công Thương 

và USAID 

Trong nước 12/6/2012 

18.  „ASEAN Competition 

Law and Policy Toward 

Trade Liberalisation and 

Regional Market 

Integration‟ 

The ICIRD 2012 

Conference 

"Towards an 

ASEAN Economic 

Community 

(AEC): Prospects, 

Challenges and 

Paradoxes in 

Development, 

Governance and 

Human Security” 

Quốc tế 28-29/7/2012 
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19.  „The Franchising Road 

to Integration and 

Sustainable 

Development: The Role 

of Vietnam‟s Franchise 

Law‟ 

The 4th 

International 

Conference on 

Vietnamese 

Studies “Vietnam 

on the Road to 

Integration and 

Sustainable 

Development” 

Quốc tế (tổ chức ở Hà Nội) 26-28/11/2012 

5. BÀI BÁO ĐÃ CÔNG BỐ 

5.1. Bài báo đã công bố trước năm 2011 

TT Tên bài báo Tên tạp chí Chỉ số 

ISSN 

Số/năm Trang 

1.  „Bản giới thiệu nhượng 

quyền thương mại theo 

quy định của pháp luật 

Việt Nam‟ 

Tạp chí  Nghiên 

cứu lập pháp 

 Số: 02(163)/Tháng 

1/2010 

 

2.  „Gia nhập Công ước 

Lahaye 1993 về bảo vệ 

trẻ em và hợp tác trong 

lĩnh vực nuôi con nuôi 

quốc tế‟ 

Tạp chí Nghiên cứu 

lập pháp 

 

Số 05/2009 

 

 

3.  „Vietnam‟s New 

Regulatory Regime for 

Franchising‟ 

LAWASIA (Úc)  Ấn phẩm 2009  

4.  „Thỏa thuận nhượng 

quyền thương mại theo 

quy định của pháp luật 

Việt Nam‟ 

Tạp chí Luật của 

ĐH Vân Nam 

(Trung Quốc) 

 

 Số 05/2009 

 

 

5.  „Cần dạy cho sinh viên 

luật kỹ năng thuyết trình 

và sử dụng ngôn ngữ‟ 

Tạp chí Nghiên cứu 

lập pháp (số chủ đề 

Hiến kế lập pháp) 

 

Số Tết năm 2008 

 

6.  „Bảo hộ quyền SHTT của 

doanh nghiệp Việt - 

hướng tới một chiến lược 

tổng thể‟ 

Tạp chí Hàng hóa 

và Thương hiệu 

 

Số đặc biệt 24+25 - 

Số Tết Âm lịch 

2008 

 

7.  „Bàn về nội hàm khái 

niệm và tính hợp pháp 

của hợp đồng mua bán 

hàng hóa quốc tế‟ 

Tạp chí Khoa học 

pháp lý (ĐH Luật 

TPHCM) 

 

Số 1 (44)/2008 

 

8.  „Xác định cơ quan có 

thẩm quyền giải quyết 

tranh chấp và tính hợp 

pháp của việc chọn luật 

áp dụng đối với hợp đồng 

dân sự có yếu tố nước 

ngoài‟ 

Tạp chí Nghiên cứu 

lập pháp 

 

 

Số 06/2008 
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9.  „Bước đầu tìm hiểu hợp 

đồng nhượng quyền 

thương mại có yếu tố 

nước ngoài dưới giác độ 

pháp luật Việt Nam‟ 

Tạp chí Luật học  

Số 05/2008 

 

10.  „Hiện tượng đa phán 

quyết đối với một vụ việc 

dân sự có yếu tố nước 

ngoài‟ 

Tạp chí Nghiên cứu 

lập pháp 

 

Số 13/2008 

 

11.  „Tranh chấp về quyền 

nuôi con giữa ca sĩ Lý 

Hương và Tony Lam - 

nhìn từ góc độ Tư pháp 

quốc tế‟ 

Tạp chí Nghề Luật 

(Học viện Tư pháp) 

 

Số 04/2008 

 

12.  „Có nên xây dựng đội 

ngũ luật sư quốc tế?‟ 

 Tạp chí Nghiên 

cứu lập pháp (số 

chủ đề Hiến kế lập 

pháp) 

 

Số 20 (92) tháng 

2/2007 

 

13.  „Nhượng quyền thương 

mại - một số vấn đề về 

bản chất và về mối quan 

hệ với hoạt động li-xăng, 

hoạt động chuyển giao 

công nghệ‟ 

Tạp chí Nghiên cứu 

lập pháp 

 

Số 2/2006 

 

14.  „Việt Nam gia nhập Công 

ước Brussels liên quan 

đến việc phân phối tín 

hiệu mang chương trình 

truyền qua vệ tinh‟ 

 

Tạp chí Luật học  

Số 4/2006 

 

15.  „Việt Nam gia nhập Nghị 

định thư liên quan đến 

Thoả ước Madrid về đăng 

ký quốc tế nhãn hiệu‟ 

 

Tạp chí Thương 

mại (Bộ Thương 

mại) 

 

Số 36/2006 

 

16.  „Quan hệ dân sự có yếu 

tố nước ngoài - một số 

vấn đề về áp dụng pháp 

luật theo quy định tại 

phần 7 BLDS năm 2005‟ 

Tạp chí Luật học 

 

 

Số 10/2006 

 

17.  „Hội nghị APEC năm 

2006 được tổ chức tại 

Việt Nam‟ 

Tạp chí Luật học 

 

 

Số 10/2006 

 

18.  „Sự giao thoa giữa các 

đối tượng của quyền 

SHTT‟ 

Tạp chí Nghiên cứu 

lập pháp 

 

Số 10/2005 

 

19.  Xác lập mô hình cơ quan 

quản lý cạnh tranh ở Việt 

Nam‟ 

Tạp chí Nghiên cứu 

lập pháp 

 

Số 7/2003 
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5.2. Bài báo đã công bố từ năm 2011 đến nay 

TT Tên bài báo Tên tạp chí Chỉ số 

ISSN 

Số/năm Trang 

1.  „The Regulatory and 

Commercial Environment 

for Franchising in Thailand 

in the Wake of the ASEAN 

Integrating Market‟ 

IIUM Law 

Journal 

 24(1)/2016 109-130 

2.  „Pháp luật về hòa giải 

thương mại tại Việt Nam – 

Thực trạng và một số 

khuyến nghị hoàn thiện‟ 

Tạp chí Nghiên 

cứu lập pháp 

 Số Tết, tháng 

2/2015 

 

3.  2015 „Khung pháp luật riêng 

về hòa giải thương mại của 

UNCITRAL‟ 

Tạp chí Nghiên 

cứu lập pháp 

 Số tháng 

7/2015 

 

4.  'Meeting the Challenges for 

Franchising in Developing 

Countries: the Vietnamese 

Experience' 

Journal of 

Marketing 

Channels 

 

 

 21:3/2014  

5.  'Vietnam‟s Commercial 

Legal Framework for 

Foreign Investors' 

Tạp chí Pháp luật 

và Phát triển (Hội 

Luật Gia Việt 

Nam) 

 

Số 2/2014 

 

6.  „Ảnh hưởng của pháp luật 

nhượng quyền thương mại 

đối với sự phát triển của 

nhượng quyền thương mại ở 

Việt Nam‟ 

Tạp chí Nghiên 

cứu lập pháp 

 

Số tháng 

11/2013 

 

7.  „Good Morning Vietnam! 

Opportunities and 

Challenges in a Developing 

Franchise Sector‟ 

 

Journal of 

Marketing 

Channels 

 

18/2011 

 

 

NGƯỜI KHAI LÝ LỊCH 

                                       (ký và ghi rõ họ tên) 

 

                         Nguyễn Bá Bình 

 


