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LÝ LỊCH KHOA HỌC 
 
 

 

Họ và tên: Lê Đình Quyết 

Ngày, tháng, năm sinh: 30/8/1989     

Quê quán: Quảng Yên - Quảng Ninh 

 

 

Tốt nghiệp đại học tại:     Trường Đại học Luật Hà Nội                     năm: 2011                    

Ngành:          Luật              

Bảo vệ luận văn thạc sỹ tại: Trường Đại học Luật Hà Nội                    năm: 2016 

Chuyên ngành: Luật Quốc tế 

Trình độ ngoại ngữ: C Tiếng Anh   

Hiện đang công tác tại: Bộ môn Pháp luật thương mại Đa phương và Đầu tư quốc tế. 

Khoa Pháp luật thương mại quốc tế. 

Chức vụ đảm nhiệm hiện nay: Giảng viên 

 

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ 

1. Các bài báo đã công bố: 

TT Tên bài báo Tên tạp chí Số/Năm Trang 

1 Pháp luật về giải quyết tranh chấp 

TMQT ở Việt Nam trong quá trình 

hội nhập kinh tế quốc tế 

Tạp chí Nghề luật 

 

Số 4 - 2014 41 - 44 

2 Cách thức thực hiện các cam kết 

WTO của các Quốc gia thành viên 

trong thương mại quốc tế 

Tạp chí Luật Học Số 6 - 2015 23 - 30 

3 Quyền tự do hợp đồng trong 

thương mại quốc tế 

Tạp chí Giáo dục 

và Xã hội 

Số 63 (124) 

Tháng 

6/2016 

87 - 91 

4 Một số ý kiến nhằm góp phần hoàn 

thiện pháp luật Việt Nam về hoạt 

động của MNC trong lĩnh vực đầu 

tư quốc tế 

Tạp chí Khoa học 

và chiến lược 

Số 6 

Tháng 

6/2017 

 

5 Tiêu chuẩn lao động trong các 

FTAs thế hệ mới - những thách 

thức đối với Việt Nam. (Đồng tác 

giả) 

Tạp chí Giáo dục 

và Xã hội 

Số đặc biệt 

 Tháng 

5/2017 

123 - 125 
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2.  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 Pháp luật về giải quyết tranh 

chấp TMQT ở Việt Nam - 

Cấp Trường 

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 - Cơ sở lý 

luận và thực tiễn 

 

Trường Đại học Luật 

Hà Nội/nghiệm thu 

tháng 3/2013 

2 Đề xuất đề cương chi tiết 

môn học "Luật đầu tư quốc 

tế" trong chương trình đào 

tạo cử nhân ngành luật 

thương mại quốc tế trường 

đại học luật Hà Nội - Cấp 

Bộ 

 (đồng tác giả) 

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 

Bộ Tư pháp/nghiệm 

thu tháng 1/2014 

 

3. Chuyên đề tham gia hội thảo: 

TT Tên chuyên đề Thuộc hội thảo Cấp quản lý/ 

thời gian tổ chức 

1 Hiệp định mua sắm chính 

phủ của WTO 1994 - Những 

thành công và hạn chế - Cấp 

Khoa 

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 

2 Luật Hợp đồng mua bán 

chung châu Âu - Những 

thành công và hạn chế - Cấp 

Trường 

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 

 

3 Các biện pháp thúc đẩy hoạt 

động ngoại thương - nhu cầu 

áp dụng và vấn đề quản lý 

Nhà nước ở Việt Nam hiện 

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 



3 
 

nay - cấp Trường  
 

tháng 3 năm 2017 

4 Ai sử dụng phương thức 

Trung gian? 

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 4 năm 

2017 

5 Thực tiễn các biện pháp đầu 

tư liên quan đến thương mại 

của Việt Nam 

10 năm gia nhập WTO của 

Việt Nam và chào đón sự 

kiện APEC 2017 

Trường Đại học Luật 

Hà Nội/ 

Tháng 6/2017 

6 Bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ 

trong hoạt động thương mại 

quốc tế của doanh nghiệp: 

nhìn từ thực tiễn doanh 

nghiệp Việt Nam. 

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/ 

Tháng 8 năm 2017 

 

 Người khai lý lịch 

 

Lê Đình Quyết 

                     

 


