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9 Quá trình đào tạo 

TT Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn 
Năm tốt 

nghiệp 

1 

Bậc cử nhân 

Đại học chính quy 

Việt Nam Tư pháp 

(nay bao gồm Luật 

Dân sự và Luật 

Hình sự) 

1995 

2 Bậc thạc sĩ Việt Nam Luật Kinh tế 2003 

3 Bậc Tiến sĩ Việt Nam Luật Kinh tế 2008 

 Ngoài ra, còn tham gia 

nhiều khóa đào tạo, 

bồi dưỡng: 

Tiếng Nga về luật và 

chính trị học (Phân 

viện tiếng Nga Puskin 

từ 1990 đến 1995) 

nhiều khóa đào tạo, 

bồi dưỡng tại Thái 

Lan, Trung Quốc, 

Xingapo, Hoa Kỳ... 

   

10 Quá trình công tác 

TT 

Thời gian 

(từ năm... đến 

năm...) 

Vị trí công tác Tổ chức công tác Địa chỉ tổ chức 

1 Tháng 8 năm 1995 

đến tháng 11 năm 

2008 

Giảng viên Khoa Luật, Đại học 

Kinh tế quốc dân 

207 đường Giải 

phóng, Hà Nội 

2 Từ tháng 12 năm Tiến sĩ Luật học, Khoa Luật, Đại học 207 đường Giải 
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2008 đến tháng 3 

năm 2014 

Giảng viên, Phó 

Trưởng Bộ môn 

Pháp luật Kinh tế, 

Phó Giáo sư, Tiến sĩ 

Luật học, Giảng viên 

chính, Trưởng Bộ 

môn Pháp luật cơ sở, 

Khoa Luật, Đại học 

Kinh tế quốc dân 

Kinh tế quốc dân phóng, Hà Nội 

5 Từ tháng 3 năm 

2014 đến nay 

Phó Giáo sư, Tiến sĩ 

Luật học, Giảng viên 

chính, Quyền 

Trưởng Khoa, Chủ 

tịch Hội đồng Khoa 

học và Đào tạo, 

Khoa Nhà nước và 

Pháp luật, Học viện 

Chính trị khu vực I, 

Ủy viên Hội đồng 

Khoa học và Đào 

tạo, Học viện Chính 

trị khu vực I 

Khoa Nhà nước và 

Pháp luật, Học viện 

Chính trị khu vực I 

Khoa Nhà nước và 

Pháp luật, Học viện 

Chính trị khu vực I, 

15 Khuất Duy Tiến 

11 Lĩnh vực giảng dạy 

và nghiên cứu 

Hướng nghiên cứu 1: Luật tư:  

         Luật Hợp đồng 

         Luật Công ty và Quản trị công ty 

         Luật Trọng tài 

         Pháp luật về giao dịch kinh doanh quốc tế 

         Luật Hàng hải  

         Luật Dân sự 

         Xung đột pháp luật 
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Hướng nghiên cứu 2: Luật công:  

         Pháp luật về WTO và các thiết chế thương mại quốc tế 

         Công pháp quốc tế 

Thể chế, chính sách công, dịch vụ công, quản trị công 

Hướng nghiên cứu 3: Quyền con người, quyền công dân 

12 Các công trình công bố chủ yếu 

TT 
Tên công trình 

(bài báo, công trình,.) 

Là tác giả hoặc 

đồng tác giả 

Nơi công bố  

(tên tạp trí đã đăng công 

trình) 

Năm 

công bố 

1 Tạp chí    

 Đã viết trên 40 bài viết 

đăng tạp chí về các lĩnh 

vực Luật Thương mại 

quốc tế, Giao dịch kinh 

doanh quốc tế, Luật Dân 

sự, Luật Trọng tài, Tòa 

án, Giải quyết tranh chấp 

trong nước và quốc tế, 

Luật Hàng hải, Luật Công 

ty, Tội phạm trong kinh 

doanh, Thể chế và chính 

sách công… 

Khoảng 35 bài viết 

là tác giả, 5 bài 

viết là đồng tác giả 

Tạp chí Nhà nước và Pháp 

luật, Tạp chí Luật học, Tạp 

chí Dân chủ và Pháp luật, Tạp 

chí Nghề luật, Electronic 

Journal on Juriprudence, Tạp 

chí Pháp lý (điện tử), Tạp chí 

Quản lý Nhà nước, Tạp chí 

Giáo dục lý luận, Tạp chí 

Nghiên cứu Châu Âu, Tạp chí 

Kinh tế và Phát triển, Tạp chí 

Thương mại, Tạp chí Những 

vấn đề kinh tế thế giới, Tạp 

chí Kinh tế Nông nghiệp… 

Từ năm 

1997 

đến năm 

2015 

2 Hội nghị quốc tế    

 Đã viết hàng chục bài viết 

cho các Hội thảo quốc tế 

về các lĩnh vực Luật 

Thương mại quốc tế, Giao 

dịch kinh doanh quốc tế, 

Luật Trọng tài, Thể chế, 

Tác giả  Các hội nghị này đã được xuất 

bản bằng tiếng Việt, tiếng 

Anh và ngôn ngữ khác tại 

nhiều nhà xuất bản như Nhà 

xuất bản Đại học Kinh tế quốc 

dân, Nhà xuất bản Thống kê, 

Từ năm 

2009 

đến năm 

2015 
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Chính sách công, Quản trị 

công… 

Tham gia thuyết trình tại 

hàng chục hội nghị, hội 

thảo quốc tế 

Nhà xuất bản Đại học quốc gia 

thành phố Hồ Chí Minh... 

 Tham gia và thuyết trình 

tại các Hội nghị, Hội thảo 

quốc tế, Xêmina tại Hoa 

Kỳ, Xingapo, Thái Lan, 

Trung Quốc 

Ngoài ra, còn tham gia 

các Hội nghị quốc tế tại 

nhiều quốc gia khác: Lào, 

Inđônêsia, Hàn Quốc… 

Tác giả 

Tiếng Anh 

 Từ năm 

2003 

đến năm 

2015 

  “Internationalization of 

Higher Education: North 

and South Perspectives”. 

(tiếng Anh) 

Đồng chủ trì Hội 

thảo quốc tế  

(tiếng Anh) 

 

Đại học Quốc gia Hà Nội 2012 

 Asian Public Governance 

Forum on Public 

Innovation 

(tiếng Anh) 

Đồng chủ trì, điều 

phối viên Diễn đàn 

(tiếng Anh) 

Học viện Chính trị khu vực I 

hợp tác với OECD 

2015 

3 Hội nghị quốc gia    

 Công bố nhiều bài viết 

trên các Kỷ yếu Hội thảo 

quốc gia về Luật Kinh 

doanh, Luật Thương mại 

quốc tế, Giao dịch kinh 

doanh quốc tế, Luật 

Trọng tài, Thể chế, Chính 

Tác giả Các hội nghị này đã được xuất 

bản tại nhiều nhà xuất bản 

như Nhà xuất bản Đại học 

Kinh tế quốc dân, Nhà xuất 

bản Đại học quốc gia thành phố 

Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản 

Đại học quốc gia Hà Nội... 

Từ năm 

2004 

đến năm 

2015 
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sách công, Quản trị 

công… 

Tham gia thuyết trình tại 

hàng chục hội nghị, hội 

thảo quốc gia 

4 Sách chuyên khảo    

 Đã công bố 8 sách chuyên 

khảo (bằng tiếng Anh và 

tiếng Việt). 

Viết một mình  Nhà xuất bản Thống kê, Nhà 

xuất bản Thanh niên, Nhà 

xuất bản Chính trị quốc gia, 

Tập đoàn Giáo dục FTMS 

Global Corporation. 

Từ năm 

2001 

đến năm  

2015 

 Ngoài ra là chủ biên, 

đồng chủ biên, đồng tác 

giả của hàng chục sách 

chuyên khảo, tham khảo, 

giáo trình khác 

   

13 Số lượng văn bằng bảo hộ sở hữu trí tuệ, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống 

cây trồng đã được cấp  (liên quan đến đề tài/ dự án  - nêu có)  

TT Tên và nội dung văn bằng 
Năm cấp 

văn bằng 

   

   

   

   

   

14 Số công trình được áp dụng trong thực tiễn 

TT Tên công trình Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng 
Thời gian 

(bắt đầu - kết thúc) 

 1. Fundamentals of 

Ethics, Corporate 

Đã được sử dụng làm tài liệu tham khảo 

chính thức trong nhiều môn học và tại 
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Governance and 

Business Law. Volume 

1, Volume 2. 

Textbook. FTMS 

Global Corporation. 

2013, 2014. 

2. Corporate and 

Business Law. Volume 

1, Volume 2. 

Textbook. FTMS 

Global Corporation. 

2010, 2011, 2012, 

2013, 2014, 2015. 

3. Corporate and 

Business Law. 

Revision. Textbook. 

FTMS Global 

Corporation. 2010, 

2011, 2012, 2013, 

2014, 2015. 

4. Kinh tế, pháp luật về 

đầu tư quốc tế và 

những vấn đề đặt ra với 

Việt Nam khi gia nhập 

WTO. Nhà xuất bản 

Thanh niên. 2007. 

 5. Giải quyết tranh 

chấp thương mại quốc 

tế bằng con đường 

Toà án. Nhà xuất bản 

nhiều cơ sở đào tạo ở Việt Nam: Đại học 

Kinh tế quốc dân, Đại học Luật Hà Nội, 

Khoa Luật (Đại học Quốc gia Hà Nội), 

Khoa Quốc tế ((Đại học Quốc gia Hà 

Nội), Đại học Đà Nẵng, Đại học Luật 

thành phố Hồ Chí Minh, Viện Hàn lâm 

Khoa học xã hội Việt Nam... 
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Thanh niên. 2004. 

6. Các liên kết kinh tế 

thương mại quốc tế. 

Nhà xuất bản Thanh 

niên. 2003. 

7. Những khía cạnh 

kinh tế và luật pháp về 

bảo hiểm hàng hoá vận 

chuyển bằng đường 

biển trong thương mại 

quốc tế. Nhà xuất bản 

Chính trị quốc gia. 

2001. 

8. Câu hỏi và tình 

huống Luật Kinh 

doanh quốc tế. Nhà 

xuất bản Thống kê. 

2001. 

 

15 Các đề tài, dự án, nhiệm vụ khác đã chủ trì hoặc tham gia 

TT 
Tên đề tài, dự án, nhiệm 

vụ khác đã chủ trì 

Cấp quản lý 

(Cấp Nhà nước, Bộ, 

Thành phố, cơ sở) 

Thời gian 

(bắt đầu - kết thúc) 

Tình trạng  

(đã nghiệm thu, chưa 

nghiệm thu) 

1 Comprehensive Study on 

the Interactions between 

WTO Negotiations and 

Trade-Related Measures, 

and National Policies and 

Economies 

Hợp tác quốc tế 2008-2009 Đã nghiệm thu 

2 Pháp luật về quyền và Cấp Bộ 2010-2011 Đã nghiệm thu 
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nghĩa vụ của tổ chức kinh 

tế sử dụng đất-Vấn đề và 

giải pháp 

3 Đánh giá pháp luật thương 

mại dịch vụ của Việt Nam 

và những điều chỉnh để 

phù hợp với cam kết của 

Tổ chức Thương mại Thế 

giới 

Cấp trường 2006-2007 Đã nghiệm thu 

4 Đánh giá thực trạng quy 

định về pháp nhân và đại 

diện của pháp nhân: bất 

cập, hạn chế và đề xuất 

sửa đổi, bổ sung 

Chủ trì phần Báo cáo 

tổng kết được Bộ Tư 

pháp giao Khoa Luật – 

Đại học Kinh tế quốc dân 

Cấp Nhà nước 

Bộ Tư pháp chủ 

trì 

Hội nghị tổng 

kết toàn quốc thi 

hành Bộ luật dân 

sự năm 2005 

 

2013 Đã nghiệm thu 

5 Quán triệt, tổ chức triển 

khai thi hành Hiến pháp 

trong công tác giảng dạy 

và nghiên cứu khoa học 

tại Học viện Chính trị 

khu vực I 

Cấp trường  

Học viện Chính 

trị quốc gia Hồ 

Chí Minh giao 

Học viện Chính 

trị khu vực I 

2014 Đã nghiệm thu 

6 

Góp ý xây dựng Dự thảo 

Bộ luật dân sự (sửa đổi) 

Chủ trì 

Cấp trường  

Học viện Chính 

trị quốc gia Hồ 

Chí Minh giao 

Học viện Chính 

trị khu vực I 

2015 Đã nghiệm thu 

7 Giải pháp tăng cường Cấp thành phố 2015-2016 Chưa nghiệm thu 
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năng lực thích ứng của 

doanh nghiệp trước tác 

động của Hiệp định Đối 

tác xuyên Thái Bình 

Dương (TPP) – nghiên 

cứu tại Hà Nội 

(Hà Nội) 

T

T 

Tên đề tài, dự án, nhiệm 

vụ khác đã tham gia 

Cấp quản lý 

(Cấp Nhà nước, Bộ, 

Thành phố, cơ sở) 

Thời gian 

(bắt đầu - kết thúc) 

Tình trạng  

(đã nghiệm thu, chưa 

nghiệm thu) 

1 Những vấn đề lý luận về 

sở hữu Nhà nước và 

doanh nghiệp Nhà nước 

trong nền kinh tế thị 

trường định hướng xã hội 

chủ nghĩa ở Việt Nam 

Cấp Nhà nước   

2 Đánh giá thực trạng thể 

chế, chính sách đối với 

tầng lớp trung lưu trong 

quá trình phát triển xã hội 

và quản lý phát triển xã 

hội thời kỳ đổi mới 

Cấp Nhà nước   

3 Báo cáo phục vụ tổng kết 

30 năm Đổi mới  

phần “Phát triển nền kinh 

tế thị trường định hướng 

XHCN ở Việt Nam” 

Cấp Nhà nước   

4 Mối quan hệ giữa chính 

quyền trung ương và 

chính quyền địa phương 

trong phân chia các 

khoản thu nhập công 

Cấp Bộ   
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5 Giám sát của Hội đồng 

nhân dân cấp tỉnh đối với 

lĩnh vực đất đai 

Cấp Bộ   

6 Khung thể chế pháp lý 

cho phát triển doanh 

nghiệp xã hội ở Việt Nam 

Cấp Bộ   

7 Chính sách công nghiệp 

và thương mại để phát 

triển bền vững công 

nghiệp 

Cấp Bộ   

8 Thúc đẩy quản lý nhà 

nước đối với doanh 

nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài ở Đồng Nai 

Cấp Bộ   

9 Đánh giá thực trạng và đề 

xuất giải pháp đối với 

tăng trưởng kinh tế ở 

nước ta 

Cấp Bộ   

10 Ngoài ra còn tham gia rất 

nhiều Dự án, đề tài 

nghiên cứu khoa học các 

cấp: cấp Nhà nước, cấp 

Bộ, cấp tỉnh, cấp cơ sở... 

   

16 Giải thưởng 

T

T 
Hình thức và nội dung giải thưởng Năm tặng thưởng 

1 Bằng khen của Trung ương Hội Luật gia Việt Nam do có 

thành tích xuất sắc trong việc soạn thảo Luật Trọng tài 

thương mại Việt Nam 

2010 

Trung ương Hội Luật gia 

Việt Nam 

2 Giấy khen Giảng viên hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa 2011 
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học đạt giải thưởng “Tài năng khoa học trẻ Việt Nam” Đại học Kinh tế quốc dân 

3 Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp Bộ Tháng 1/2014 

Bộ Giáo dục và Đào tạo 

4 Ngoài ra, còn đạt nhiều hình thức khen thưởng khác  

17 Thành tích hoạt động khoa học, sản xuất kinh doanh khác 

Thành viên Tổ Biên tập thường trực Luật Trọng tài Thương mại Việt Nam 

Thành viên Tổ Chuyên gia tư vấn soạn thảo Bộ luật Dân sự Việt Nam 

Thành viên Nhóm Tư vấn soạn thảo chương trình đào tạo tại Đại học Kinh tế quốc dân 

Đào tạo viên Trung tâm Thương mại quốc tế ITC - UNCTAD/WTO (Thụy Sỹ) 

Đào tạo viên và Tư vấn đề thi Tập đoàn FTMS Global Corporation 

Trọng tài viên (chỉ định ngoài danh sách cho vụ kiện quốc tế  xét xử bằng tiếng Anh) của 

Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) 

Tham gia với tư cách là chuyên gia tư vấn chính sách của nhiều Dự án quốc tế:  

Dự án hợp tác quốc tế giữa Chính phủ Việt Nam và UNDP về Tăng cường tiếp cận 

công lý và bảo vệ quyền ở Việt Nam (Project: “Strengthening Access to Justice and 

Protection of Rights in Viet Nam) 

Dự án hợp tác quốc tế giữa Bộ Tư pháp, Tòa án nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát nhân 

dân tối cao, Đoàn Luật sư Việt Nam và JICA (Nhật Bản) (Dự án JPP) về hợp tác cải 

cách pháp luật Việt Nam (The Justice Partnership Programme) 

Dự án hợp tác quốc tế giữa Chính phủ Việt Nam và Chính phủ Canađa về Phát triển 

năng lực lập pháp quốc gia tại Việt Nam (NLD) 

Dự án hợp tác quốc tế  giữa Bộ Tư pháp và Ủy ban Nhân quyền và cơ hội bình đẳng 

(HREOC)-Ôxtrâylia về phổ biến, giáo dục và tư vấn pháp luật  

Dự án hợp tác quốc tế : “International Purchasing and Supply Chain Management” 

với Trung tâm Thương mại quốc tế ITC/UNCTAD-WTO 

Dự án hợp tác quốc tế Friedrich Ebert Stiftung Institute (CHLB Đức): “International 

Trade Treaties and its Impacts to Agriculture“… 

Tham gia Hội đồng trọng tài quốc tế, Hội đồng tư vấn, thẩm định, nghiệm thu đề tài cấp 

Nhà nước, cấp Bộ, cấp cơ sở tại Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và 

đào tạo, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học 
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Ngoại thương, Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam, Quỹ Khoa học và Công nghệ quốc 

gia (Nafosted), Đại học Quốc gia Hà Nội, Học viện Chính trị khu vực I... 

Diễn giả thường xuyên và tham gia tư vấn trong nhiều Khóa đào tạo Luật sư, Tư vấn viên 

pháp luật, Giám đốc doanh nghiệp, cán bộ quản lý dự án, Kế toán và Kiểm toán viên cao 

cấp của Bộ Tư pháp, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công 

thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội, Học viện Quản lý Xây dựng và Đô thị, Tập đoàn 

Than Khoáng sản, Tập đoàn Sông Đà, Tập đoàn Dầu khí, Tổng công ty trực thăng Việt 

Nam, Tổng công ty Dược Việt Nam, Công ty mía đường Lam Sơn, Công ty Bước tiến Việt 

VietPace, Công ty cổ phần tập đoàn Âu Việt, Tập đoàn viễn thông quân đội (Viettel), Tổng 

Công ty Dược Việt Nam, Tổng Công ty trực thăng Việt Nam, Công ty Vietnamobile, Công 

ty cổ phần Hanel FPT, Công ty cổ phần công nghiệp tàu thủy Đông Á, Công ty SEIKO 

IDEAS, Công ty cổ phần Tư vấn Đầu tư Him Lam, Công ty Link Orient Company Limited 

(Vietnam), Công ty Cổ phần công nghiệp thương mại Sông Đà, Công ty trách nhiệm hữu 

hạn một thành viên Vắc xin Pasteur Đà Lạt, Công ty trách nhiệm hữu hạn Lâm Viên 

Winfull, Công ty Vietnamobile, nhiều Hiệp hội doanh nghiệp trên toàn quốc… 

Diễn giả thường xuyên trong nhiều diễn đàn khoa học tổ chức tại Bộ Công thương, Bộ Tư 

pháp, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao, Hội Luật gia 

Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội 

Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Ủy ban 

các vấn đề xã hội của Quốc hội, Trung tâm Trọng tài quốc tế Việt Nam, Đại học Luật Hà 

Nội, Đại học Kinh tế quốc dân, Đại học Quốc gia Hà Nội... 

 

     Hà Nội, ngày 2 tháng 11 năm 2015 

  Người khai 

 

 

 

              

             Nguyễn Vũ Hoàng 

 

 

 

 

 


