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CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ 

 

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 

Nội dung giảng dạy pháp luật 

giải quyết tranh chấp thương 

mại quốc tế ở các môn học tại 

trường Đại học Luật Hà Nội 

trong thời điểm hiện nay 

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 ĐH Luật Hà 

Nội-Đề tài nghiên cứu 

khoa học Trường - 

Tháng 3/2013 

 



2 Đề xuất Đề cương chi tiết môn 

học “Pháp luật điều chỉnh 

thương mại dịch vụ quốc tế” 

trong chương trình đào tạo cử 

nhân ngành luật thương mại 

quốc của 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- Đề tài 

NCKH cấp Bộ, Tháng 

1/2014 

 

3 

Cơ sở lý luận của việc xây 

dựng các chương trình đào tạo 

nguồn nhân lực pháp luật tham 

gia giải quyết tranh chấp đầu 

tư và thương mại quốc tế 

(đồng tác giả) 

“Đào tạo nguồn nhân lực tham 

gia giải quyết tranh chấp đầu tư 

và thương mại quốc tế” 

Trường ĐH Luật Hà 

Nội- Đề tài nghiên cứu 

khoa học cấp Bộ, 

tháng 03/2017 

 

2. CHUYÊN ĐỀ THAM GIA HỘI THẢO 

 

TT TÊN CHUYÊN ĐỀ THUỘC HỘI THẢO CẤP QLÝ/ 

THỜI GIAN TỔ 

CHỨC 

 

1 

Gia nhập các Hiệp định về 

mua sắm chính phủ của WTO - 

Những vấn đề pháp lý cơ bản 

Hiệp định về mua sắm Chính 

phủ của WTO và vấn đề gia 

nhập của Việt Nam 

Trường Đại học Luật 

Hà Nội, Tháng 

06/2014 

 

2 

Những lưu ý đối với doanh 

nghiệp Việt Nam khi giao kết 

hợp đồng mua bán với doanh 

nghiệp 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, 

Tháng 05/2015 

 

 

3 

Đổi mới pháp luật đầu tư Việt 

Nam phù hợp với các FTAs 

thế hệ mới  

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” 

Trường Đại học Luật 

Hà Nội phối hợp Viện 

FES, tháng 05/2016 

 

4 Trung Quốc trong việc xây 

dựng pháp luật về hoạt động 

quản lý ngoại thương  

Góp ý Dự thảo Luật quản lý 

ngoại thương của Việt Nam 

trong bối cảnh hội nhập kinh tế 

Trường ĐH Luật Hà 

Nội- Hội thảo khoa 

học cấp Khoa, Tháng 



- Một số kinh nghiệm cho Việt 

Nam 

quốc tế hiện nay 03/2017 

 

5 

Kinh nghiệm của Hoa Kỳ 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 

Trường ĐH Luật Hà 

Nội- Hội thảo khoa 

học cấp Khoa, Tháng 

04/2017 

 

6 

Kinh nghiệm của EU về 

phương thức trung gian trong 

giải quyết tranh chấp thương 

mại quốc tế (đồng tác giả) 

Phương thức trung gian trong 

giải quyết tranh chấp thương 

mại quốc tế - Kinh nghiệm cho 

Việt Nam 

Trường ĐH Luật Hà 

Nội- Hội thảo khoa 

học cấp Khoa, Tháng 

04/2017 

7 Pháp luật Việt Nam về Mua 

sắm chính phủ 

10 năm gia nhập WTO của Việt 

Nam và chào đón sự kiện 

APEC 2017 

Trường ĐH Luật Hà 

Nội- Hội thảo khoa 

học cấp Trường, 

Tháng 05/2017 

 

3. CÁC BÀI BÁO ĐÃ CÔNG BỐ: 

 

TT TÊN BÀI BÁO TÊN TẠP CHÍ SỐ/NĂM TRANG 

 

1 

“Trung Quốc - Gia tăng các khoản trợ 

cấp nông nghiệp” 

Tạp chí Hội nhập Số 5 

(5/2015) 

34 - 36 

 

2 

Giá trị pháp lí của một số nguồn luật 

bổ trợ trong hệ thống pháp luật của 

WTO  

Tạp chí Luật học Số 3/2016 42 - 49 

 

3 

10 năm gia nhập WTO - Cuộc Cách 

mạng trong chính sách thương mại của 

Việt Nam 

Tạp chí giáo dục và 

xã hội 

Tháng 

11/2017 

 

 

Người khai lý lịch 

                                (ký và ghi rõ họ tên) 
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