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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                                                                                                                  

 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

 

THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ và tên: NGUYỄN QUỲNH TRANG 

2. Năm sinh:                    1979                   3. Nam/ Nữ:   Nữ 

4. Học vị: Thạc sỹ                      -  Năm bảo vệ: 2004 

Nơi bảo vệ: Đại học tổng hợp hữu nghị các dân tộc – Cộng hoà liên bang Nga 

Ngành: Luật - Chuyên ngành: Luật quốc tế 

5. Nơi công tác: Bộ môn Pháp luật về giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế - Khoa Pháp luật 

thương mại quốc tế 

6 .Chức vụ: Phó trưởng Bộ môn - Phụ trách Bộ môn 

7. Cơ quan công tác:  

    Tên cơ quan: Khoa Pháp luật LTMQT - Đại học Luật Hà Nội 

    Địa chỉ Cơ quan: A307 – 87 – Nguyễn Chí Thanh 

    Điện thoại: +84-24-377-31787 

    Email: gqtctmqt2012@yahoo.com.vn 

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 

08. Quá trình đào tạo  

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp 

Đại học Đại học Luật Hà Nội Luật kinh tế quốc tế 2001 

Thạc sĩ 
Đại học tổng hợp hữu nghị các 

dân tộc – CHLB Nga 
Luật quốc tế 2004 

                                                               

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC VÀ THÀNH TÍCH KHCN 

09. Quá trình công tác 

Thời gian  

(Từ năm ... đến năm...) 

Vị trí 

công tác 
Cơ quan công tác 

Địa chỉ Cơ 

quan 

2004 - 2018 Giảng 

viên 

Đại học Luật Hà Nội 87 – Nguyễn 

Chí Thanh – 

Hà Nội 

    

 

10. Các sách chuyên khảo, giáo trình, bài báo khoa học đã công bố  
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10.1 Sách giáo trình 

TT Tên sách 

 

Là tác giả hoặc   

đồng tác giả  

Nơi xuất bản Năm xuất bản 

1 Giáo trình “Giải quyết tranh chấp 

thương mại quốc tế” 

Đồng tác giả NXB Tư pháp 2017 

2 Giáo trình “Luật đầu tư quốc tế” Đồng tác giả NXB Thanh niên 2017 

10.2 Các bài báo khoa học  

    16.3.1. Số bài đăng trên các tạp chí nước ngoài: 0 

    16.3.2. Số bài báo đăng trên các tạp chí trong nước: 4 

    16.3.3. Số báo cáo  tham gia các Hội nghị khoa học Quốc tế: 2 

    16.3.4. Số báo cáo tham gia các Hội nghị khoa học trong nước: 6 

    16.3.5. Liệt kê đầy đủ các bài báo nêu trên từ trước đến nay  

TT Tên bài báo Là tác giả hoặc 

là đồng tác giả 

công trình 

Tên tạp chí công 

bố 

Năm công bố 

1 Trợ cấp xuất khẩu với các nước đang 

phát triển trong khuôn khổ WTO 

Tác giả Tạp chí Luật học 10/2012 

2 Quy định về cấm áp dụng trợ cấp 

xuất khẩu đối với các nước đang phát 

triển của WTO;  

Tác giả Tạp chí Dân chủ 

và Pháp luật 

6/2015 

3 Các tiêu chuẩn của nguồn nhân lực 

pháp luật tham gia giải quyết tranh 

chấp đầu tư và thương mại quốc tế 

Đồng tác giả Tạp chí luật học 9/2016 

4 Nguyên tắc đối xử đặc biệt và khác 

biệt của WTO trong lĩnh vực trợ cấp 

Tác giả Tạp chí Luật học 10/2016 

5 

Cơ chế giải quyết tranh chấp trong 

Hiệp định thương mại tự do Việt 

Nam – Liên minh Châu Âu 

Đồng tác giả 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,  

4/2016 

6 Những điểm mới trong văn kiện Đại 

hội XII về chủ động Hội nhập quốc 

tế và vận dụng trong giảng dạy 

thương mại quốc tế 

Tác giả Hội thảo cấp 

trường: Quán triệt 

nghị quyết Đại hội 

Đảng lần thứ XII  

trong giảng dạy ở 

Trường Đại học 

Luật Hà Nội,  

6/2016 
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7 Thực trạng và kinh nghiệm nâng cao 

năng lực giảng dạy của giảng viên trẻ 

Khoa Pháp luật thương mại quốc tế 

Tác giả Hội thảo cấp 

trường: Nâng cao 

năng lực giảng dạy 

của giảng viên trẻ 

trường Đại học 

Luật Hà Nội 

9/2016 

8 Bối cảnh ra đời Luật HĐMB chung 

của Châu Âu một số phân tích và 

bình luận 

Tác giả Hội thảo cấp 

khoa: 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 

5/2015 

9 Lex mercatoria trong trọng tài 

thương mại quốc tế 

Tác giả Hội thảo cấp 

khoa: Trọng tài 

thương mại quốc 

tế 

2012 

10 Thực hiện chính sách minh bạch hóa 

pháp luật khi gia nhập WTO. 

Đồng tác giả Hội thảo quốc tế: 

Cải cách pháp luật 

và giải quyết tranh 

chấp sau khi Việt 

Nam gia nhập 

WTO - Kinh 

nghiệm của Nhật 

Bản 

2008 

11 Giáo dục dịch vụ công và vấn đề đầu 

tư 

Tác giả Hội thảo cấp 

khoa: Việt Nam – 

thành viên 150 của 

WTO 

2007 

12 Sự tương thích pháp luật về sở hữu 

công nghiệp của Việt Nam với các 

điều ước quốc tế. 

Tác giả Hội thảo cấp 

trường: Pháp luật 

về sở hữu công 

nghiệp trong tiến 

trình hai mươi năm 

hội nhập kinh tế 

quốc tế - Những 

yêu cầu mới đặt ra 

đối với công tác 

đào tạo luật 

2005 

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

11.1 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  

Tình trạng đề 

tài 
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(nếu có) (đã nghiệm 

thu/ chưa 

nghiệm thu) 

    

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

Tên/ Cấp  Thời gian  

(bắt đầu - kết thúc) 

Cơ quan quản lý đề tài, 

thuộc Chương trình  

(nếu có) 

Tình trạng đề 

tài 

 

Pháp luật về trợ cấp trong thương 

mại quốc tế, lý luận và thực tiễn – 

Cấp trường 

2010- 2011 Trường Đại học Luật Hà 

Nội 

Đã nghiệm thu 

Xây dựng nội dung giảng dạy pháp 

luật về giải quyết tranh 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 – Cấp trường 

2013 Trường Đại học Luật Hà 

Nội 

Đã nghiệm thu 

Cơ sở lý luận và thực tiễn của việc 

xây dựng nội dung, hoàn thiện 

chương trình và phương pháp đào 

tạo cử nhân ngành luật thương mại 

quốc tế, đáp ứng yêu cầu hội nhập 

quốc tế của nước ta – Cấp bộ 

2012- 2014 Bộ tư pháp Đã nghiệm thu 

Đào tạo nguồn nhân lực tham gia 

giải quyết tranh chấp đầu tư và 

thương mại quốc tế - Cấp bộ 

2014 - 2016 Bộ tư pháp Đã nghiệm thu 

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” 

2016 - 2017 Trường Đại học Luật Hà 

Nội 

Đã nghiệm thu 

 

 

                                                                              Hà Nội, ngày 30  tháng 3  năm 2018 

    

  

NGƯỜI KHAI 

 

NGUYỄN QUỲNH TRANG 
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XÁC NHẬN CỦA PHÒNG QUẢN LÝ KHOA HỌC 
 


