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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 

 

   Chuyên đề  “Tác động của 

tự do hoá thương mại đến 

kinh tế các nước đang phát 

triển” 

 

“Tự do hóa thương mại trong 

ASEAN, APEC, WTO và 

thực tiễn hội nhập của Việt 

Nam” 

 

 Trường Đại học 

Luật Hà Nội, tháng 

11/2008  



  

2 Chuyên đề “Đào tạo pháp 

luật thương mại quốc tế 

trình độ cử nhân ở một số 

trường đại học ở Singapore 

và Trung Quốc” 

"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" do 

TS. Nguyễn Thanh Tâm làm 

chủ nhiệm. 

Đề tài cấp Bộ 

(Bộ Tư pháp) 

2014 

 

 

   

 

 

   

 

2. CHUYÊN ĐỀ THAM GIA HỘI THẢO 

 

TT TÊN CHUYÊN ĐỀ THUỘC HỘI THẢO CẤP QLÝ/ 

THỜI GIAN TỔ 

CHỨC 

 

1 

 

Chuyên đề: “Hoạt động biên 

mậu của Việt Nam với các 

nước có chung biên giới 

(Trung Quốc, Lào, 

Campuchia): Thành tựu và 

những tồn tại” 

 

 

“Chính sách và pháp luật về 

thương mại biên giới” 

 

 Khoa Pháp luật 

Quốc tế,  

tháng 11/2007  

 

2 

      

Chuyên đề: ‘Tác động của 

CAFTA Việt Nam tham gia 

ký kết trong khuôn khổ 

ASEAN + 1 đến kinh tế Việt 

Nam” 

 

 

“Tác động của hội nhập khu 

vực đến kinh tế Việt Nam” 

 

 

Khoa Pháp luật Quốc 

tế,  

tháng 7/2008 

 

3 

 

Chuyên đề: “Những ưu điểm 

của giải quyết tranh chấp 

thương mại quốc tế bằng 

trọng tài” 

 

 

“Trọng tài Thương mại quốc 

tế - Lý luận và thực tiễn” 

 

Khoa Pháp luật Quốc 

tế,  

tháng 10/2012 



4 Chuyên đề: "Tổng quan 

pháp luật về hợp đồng của 

Liên minh châu Âu" 

 

"Luật hợp đồng mua bán 

chung của châu Âu trong xu 

hướng hài hoà hoá pháp luật 

về hợp đồng ở cấp độ khu 

vực” 

Khoa Pháp luật 

Thương mại quốc tế, 

tháng 5/2015 

 

5 

 

Chuyên đề: “Kinh nghiệm 

của Thái Lan trong việc xây 

dựng pháp luật về quản lý 

ngoại thương và bài học cho 

Việt Nam” 

“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, 

tháng 3/2017 

 

6 

 

Chuyên đề: “Thành tựu đạt 

được và hạn chế còn tồn tại 

của nền kinh tế Việt Nam 

sau 10 năm gia nhập WTO” 

“10 năm gia nhập WTO của 

Việt Nam và chào đón sự 

kiện APEC 2017” 

Trường Đại học Luật 

Hà Nội,  

tháng 6/2017 

7 Chuyên đề: “Nhập khẩu 

song song và những vấn đề 

doanh nghiệp cần lưu ý” 

“Quyền sở hữu trí tuệ 

trong hoạt động thương mại 

quốc tế của doanh nghiệp 

Việt Nam” 
 

Khoa Pháp luật 

Thương mại quốc tế, 

tháng 8/2017 

8    

 

3. CÁC BÀI BÁO ĐÃ CÔNG BỐ: 

 

TT TÊN BÀI BÁO TÊN TẠP CHÍ SỐ/NĂM TRANG 

 

1 

      

Bài: “Hoạt động biên mậu của Việt 

Nam với các nước có chung biên 

giới: Thành tựu và những tồn tại” 

 

 

Tạp chí Thương 

mại 

 

Số 1+2 

Năm 2008 
 

 

36-37 

 

2 

 

Bài: “CAFTA với kinh tế Việt 

Nam”  

 

 

Tạp chí Thương 

mại 

 

Số 39 

Năm 2008 

 

3-5 

 

3 

 

Bài: “Nông thuỷ sản Việt Nam và 

vấn đề thương hiệu” 

 

 

Tạp chí Thương 

mại 

 

Số 20 

Năm 2011 

 

11-13 

 

4 

 

Bài: “Cần một chiến lược xây dựng 

 

Tạp chí Kinh tế 
 

 Số 3835, 

 

16,17,26 



thương hiệu hàng nông thuỷ sản 

Việt Nam” 

 

Việt Nam và thế 

giới 
năm 2011 

5 Bài viết: “Ưu điểm của giải quyết 

tranh chấp thương mại quốc tế bằng 

trọng tài” 

Tạp chí Thương 

mại  

Số 21 

Năm 2012 

21-24 

 

6 

 

Bài viết: “Một số giải pháp phát 

triển thương hiệu cho hàng thuỷ 

sản xuất khẩu của Việt Nam” 

 

 

Tạp chí Nghiên 

cứu Thương mại  

 

Số 7  

2/2014 

 

24-31 

 

7 

 

Bài viết: “Kinh nghiệm của Na Uy 

về phát triển thương hiệu cá hồi 

xuất khẩu và bài học cho Việt 

Nam” 

 

Tạp chí Nghiên 

cứu Thương mại  

 

Số 9 

6/2014 

 

46-48 

8 Bài viết: "Việt Nam đứng trước 

thách thức từ các FTA thế hệ mới",  
Tạp chí Hội nhập 

Số 45 

3/2015 
34-35 

9 Bài viết: “Thương hiệu tập thể và 

giải pháp phát thương hiệu tập thể 

hàng  thuỷ sản xuất khẩu bằng 

chuỗi cung ứng liên kết” 

 

Tạp chí Nghiên 

cứu Thương mại 

 

Số 15 

6/2015 

 

31-36 

10 Bài viết: “"Lựa chọn mô hình phát 

triển thương hiệu hàng thuỷ sản 

xuất khẩu của Việt Nam” 

 

Tạp chí Nghiên 

cứu Thương mại 

 

Số 20,  

4/2016 

 

1-4 

11 Bài viết nghiên cứu: "Duy trì và 

kiểm soát chất lượng hàng thuỷ sản 

xuất khẩu - yếu tố then chốt giúp 

phát triển thương hiệu cho hàng 

thuỷ sản xuất khẩu của Việt Nam 

vào thị trường EU" 

 

Tạp chí Nghiên 

cứu Châu Âu 

 

Số 10, 

10/ 2016 

 

66-77 

12  Bài viết nghiên cứu: "Nhân tố ảnh 

hưởng đến phát triển thương hiệu 

hàng thuỷ sản xuất khẩu của Việt 

Nam" 

Tạp chí Nghiên 

cứu Thương mại 

 

Số 24, 

12/2016 

 

39-43 



 

13 

Bài viết: “Luật hợp đồng mua bán 

chung châu Âu trong xu hướng hài 

hoà hoá pháp luật về hợp đồng 

trong khuôn khổ EU” 

 

Tạp chí Nghiên 

cứu Châu Âu 

 

Số 12 

(207), 

12/2017 

 

28-37 

 

   

  Người khai lý lịch 

                                (ký và ghi rõ họ tên) 
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