
LÝ LỊCH KHOA HỌC 

 

 

 

Họ và tên: Đỗ Thu Hương 

Ngày, tháng, năm sinh: 26-11-1991 

Quê quán: xã Việt Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình 

 

Tốt nghiệp đại học tại:  

- Đại học Luật Hà Nội                                                    năm:   2013                        

  Ngành: Luật học 

Bảo vệ luận văn thạc sỹ luật tại: Khoa Luật, ĐH Quốc gia Hà Nội   năm: 2017 

Chuyên ngành: Luật dân sự 

Trình độ ngoại ngữ: C tiếng Anh 

Hiện đang công tác tại khoa (phòng, ban): BM Pháp luật Thương mại đa phương và Đầu 

tư quốc tế - Khoa PL Thương mại quốc tế 

 

CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ 

1. CHUYÊN ĐỀ THAM GIA HỘI THẢO 

 

TT TÊN CHUYÊN ĐỀ THUỘC HỘI THẢO CẤP QLÝ/ 

THỜI GIAN TỔ 

CHỨC 

 

1 

Áp dụng hạn ngạch và hạn 

ngạch thuế quan trong 

thương mại quốc tế và sự thể 

hiện trong Dự thảo Luật 

quản lí 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 3/2017 

 

2 

Tầm quan trọng của 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”. 

 

Khoa Pháp luật 

Thương mại quốc tế, 

trường Đại học Luật 

Hà Nội 

Tháng 04/2017 

 

3 

Kinh nghiệm của EU về 

phương thức trung gian 

trong giải quyết tranh chấp 

“Phương thức trung gian 

trong giải quyết tranh chấp 

thương mại quốc tế - Kinh 

Khoa Pháp luật 

Thương mại quốc tế, 

trường Đại học Luật 



thương mại quốc tế nghiệm cho Việt Nam”. 

 

Hà Nội 

Tháng 04/2017 

 

4 

Thực tiễn các biện pháp ảnh 

hưởng đến nhập khẩu 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 

5  Khuôn khổ chính sách 

thương mại của Việt Nam 

sau 10 năm gia nhập WTO 

 

6 

Khung pháp luật về bảo hộ 

quyền sở hữu trí tuệ trong 

hoạt động thương mại quốc 

tế của doanh nghiệp 

“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 08/2017 

 

2. CÁC BÀI BÁO ĐÃ CÔNG BỐ: 

 

TT TÊN BÀI BÁO TÊN TẠP CHÍ SỐ/NĂM TRANG 

 

1 

Giá trị pháp lí của một số nguồn 

luật bổ trợ trong hệ thống pháp luật 

của WTO  

(Đồng tác giả) 

Tạp chí Luật học  Tháng 

3/2016 

 

 

2 

Áp dụng án lệ trong bối cảnh cải 

cách tư pháp ở Việt Nam hiện nay 

Tạp chí Giáo dục 

và Xã hội 

Tháng 

6/2016 

 

 

3 

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 

Tháng 

5/2017 

 

 

4 

10 năm gia nhập WTO – cuộc cách 

mạng trong chính sách thương mại 

của Việt Nam 

(Đồng tác giả) 

Tạp chí Giáo dục 

và Xã hội 

Tháng 

11/2017 

 

 

      Người khai lý lịch 
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