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1. ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC (đã nghiệm thu): 7 

STT TÊN ĐỀ TÀI CẤP ĐỀ 

TÀI 

(Cơ 

sở/Bộ/Nhà 

nước) 

VAI TRÒ 

ĐẢM 

NHIỆM 

NĂM 

NGHIỆM 

THU 

 

1 

“Nghiên cứu so sánh các quy định 

chung trong luật hợp đồng của một 

 

 

 

Chủ niệm 

 

2014 

mailto:nguyenthianh.van@hlu.edu.vn
mailto:vanlawjp@gmail.com


số nước trên thế giới”. Trực tiếp 

viết 5 chuyên đề:  

(1) Luật hợp đồng trên giấy và 

trong thực tiễn thi hành - nguồn 

cảm hứng cho khoa học luật hợp 

đồng so sánh;  

(2) Một số xu hướng tiếp cận chủ 

yếu trong nghiên cứu so sánh luật 

hợp đồng trên thế giới;  

(3) Nguồn luật điều chỉnh quan hệ 

hợp đồng dưới góc độ so sánh;  

(4) Năng lực giao kết hợp đồng;  

(5) Các trườn hợp hợp đồng vô 

hiệu.  

Cơ sở đề tài 

2 “Tác động của Hội nhập kinh tế 

quốc tế đối với việc xây dựng và 

hoàn thiên thể chế KTTT định 

hướng XHCN ở Việt Nam”. Trực 

tiếp viết 2 chuyên đề:  

(1) “Tác động của HNKTQT tới 

Pháp luật thuế”; 

(2) “Kinh nghiệm của Trung Quốc 

về xây dựng và hoàn thiện thể chế 

KTTT dưới tác động của 

HNKTQT”. 

 

 

Cấp bộ 

 

 

Chủ nhiệm 

đề tài 

 

 

2012 

3 “Đào tạo cử nhân luật ở một số 

nước trên thế giới và khả năng ứng 

dụng vào tiến trình đổi mới đào tạo 

cử nhân luật ở Việt Nam trong điều 

kiện HNQT”. Trực tiếp viết 3 

chuyên đề:  

(1) “Khái quát về đào tạo đại học 

nói chung và đào tạo cử nhân luật 

nói riêng trong truyền thống Civil 

Law và Common Law”;  

(2) “Vài so sánh khái quát về đào 

tạo cử nhân luật trong truyền thống 

Civil Law và Common Law”; và 

(3) “Một số giải pháp đổi mới đào 

tạo cử nhân luật ở Việt Nam đáp 

 

 

Cơ sở 

 

 

Chủ nhiệm 

đề tài 

 

 

 

2010 



ứng yêu cầu HNQT”. 

4  “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn 

về xây dựng và hoàn thiện hệ thống 

pháp luật thuế Việt Nam trong tiến 

trình hội nhập kinh tế quốc tế”. 

Trực tiếp viết chuyên đề: “Kinh 

nghiệm hoàn thiện hệ thống PL thuế 

của một số nước trong tiến trình 

HNQT”. 

 

 

Cơ sở 

 

 

Chủ nhiệm 

đề tài 

 

 

 

 

 

2008 

5 Đề án số IV, Chương trình 909 (Bồi 

dưỡng nghiệp vụ soạn thảo văn bản 

pháp luật): Bộ Tư pháp chủ trì, 

2006.  

 

Viết chuyên đề: “Kỹ năng sử dụng 

Luật học so sánh trong công tác 

soạn thảo văn bản qui phạm pháp 

luật”. 

 

 

Cấp chính 

phủ 

 

 

Nghiên cứu 

viên 

 

2006 

7  “Đổi mới phương pháp đào tạo 

luật bậc đại học trên cơ sở thực tiễn 

của Trường Đại học Luật Hà nội” 

(Chủ nhiệm đề tài: GS. TS. Nguyễn 

Ngọc Hoà) 

Viết chuyên đề: “Đổi mới phương 

pháp biên soạn giáo trình các môn 

khoa học pháp lý chuyên ngành”. 

 

 

Cấp bộ 

 

 

Nghiên cứu 

viên 

 

 

2005 

 

2. SÁCH ĐÃ CÔNG BỐ: 

2.1.  Sách/giáo trình xuất bản trong nước: 

Số lượng: 8, cụ thể: 

1. Giáo trình Luật Tài chính Việt Nam, Chủ biên: TS. Võ Đình Toàn 

(đồng tác giả), xuất bản các năm: từ 1999 đến 2004, Nhà XB Công 

an Nhân dân; 

2. Giáo trình Luật Ngân hàng Việt Nam, Chủ biên: TS. Võ Đình Toàn 

(đồng tác giả), xuất bản các năm: từ 2003 - 2017, Nhà XB Công an 

Nhân dân; 



3. Giáo trình Luật Thuế Việt Nam, Chủ biên: PGS. TS. Phạm Thị 

Giang Thu (đồng tác giả), xuất bản các năm: từ 2005 - 2017, Nhà 

XB Tư pháp; nhà XB CAND); 

4. Giáo trình Luật chứng khoán, Chủ biên: PGS. TS. Phạm Thị Giang 

Thu (đồng tác giả), xuất bản các năm từ 2008 - 2017 Nhà XB 

Công an Nhân dân. 

5. Giáo trình Luật chứng khoán, Chủ biên: TS. Nguyễn Văn Tuyến 

(đồng tác giả), xuất bản năm 2008, Nhà XB giáo dục. 

6. Giáo trình Luật Ngân sách Nhà nước Việt Nam, Chủ biên: TS. 

Nguyễn Văn Tuyến (đồng tác giả), xuất bản từ năm 2005 - 2017, 

Nhà XB Tư pháp; Nhà XB CAND. 

7. Giáo trình Luật So sánh, Chủ biên: TS. Nguyễn Quốc Hoàn (đồng 

tác giả), xuất bản các năm từ 2008 - 2017, Nhà XB Công an Nhân 

dân. 

8. Tài liệu bồi dưỡng nghiệp vụ Xây dựng văn bản quy phạm pháp 

luật, Bộ Tư pháp – Chương trình 909 (đồng tác giả), xuất bản năm 

2008, Nhà XB Tư pháp. 

 

2.2. Sách xuất bản ngoài nước: 

Số lượng: 2, cụ thể: 

1. Nguyen Thi Anh Van, Toward a Well Functioning Securities Market 

in Vietnam, Nagoya University CALE Books 1, Japan 2004 (sách chuyên 

khảo); 

0.2. Doing Bussiness in the ASEAN (co-author), Quezon City, Manila 

2000 (sách chuyên khảo); 

 

3. TÀI LIỆU DỊCH: Số lượng: 02, cụ thể: 

1. Trường Đại học Luật Hà Nội, “Bộ luật dân sự CHLB Đức, Chế định nghĩa vụ”, 

Nhà xuất bản Lao động, 2014 (sách do Viện FES tài trợ); 

2. Tạp chí Luật học, Đặc san Pháp luật CHLB Đức năm 2011, vài của GS.TS. 

Franz Reimer, “Pháp điển hóa, kiểm soát, Châu Âu hóa: Hiện trạng của luật hành 

chính Đức”. 

4. BÀI BÁO CÔNG BỐ QUỐC TẾ 

Số lượng: 3, cụ thể  



1. Nguyễn Thị Ánh Vân, “Economic Law Reform in Vietnam before 

and after WTO accession”, CALE Discussion Paper No.1, June 

2009. 

2. Nguyễn Thị Ánh Vân & Michiyo Hamada, “Securities Regulation  

in Vietnam and Development Strategy of Vietnam Securities 

Market”, Journal of the Japanese Institute of International 

Business Law (Kokusai Shoji Homu), August 2004, Vol 32, No.8; 

 

3. Nguyễn Thị Ánh Vân, “An Overview of Vietnam Enterprise Law”, 

Nagoya University Journal of Law and Politics, December 2001; 

 

4. BÀI BÁO TRONG NƯỚC 

Số lượng: 28 

Cụ thể: 

1. Nguyễn Thị Ánh Vân, "Các điều khoản chống giao dịch nội gián 

trong pháp luật chứng khoán Cộng hoà Liên bang Đức", Số Đặc 

san Tạp chí Luật học năm 2011. 

2. Nguyễn Thị Ánh Vân, "Về điều kiện pháp lý đảm bảo thị trường 

chứng khoán minh bạch", Tạp chí Luật học số 11 năm 2010. 

3. Nguyễn Thị Ánh Vân, “Pháp luật chống giao dịch nội gián của 

Singapore và Malaysia dưới góc độ so sánh”, Tạp chí Luật học số 

12 năm 2009. 

4. Nguyễn Thị Ánh Vân, “Bàn về địa vị pháp lý của thị trường giao 

dịch chứng khoán tập trung ở Việt Nam”, Tạp Chí Luật học Số 2 

năm 2006;  

5. Nguyễn Thị Ánh Vân, “Chế độ công bố thông tin theo Luật Chứng 

khóan năm 2006”, Tạp chí Luật Học Số 8 năm 2006; 

6. Nguyễn Thị Ánh Vân, “Giải pháp cho vấn đề nợ nước ngoài của 

các nước chậm phát triển và đang phát triển trong tiến trình toàn 

cầu hoá”,  Tạp chí Luật học Số 10 năm 2009; 

7. Nguyễn Thị Ánh Vân, “Bàn về Bán khống và Mua chứng khoán 

trên cơ sở tín dụng”, Tạp chí Luật học Số 5 Năm 2003; 

8. Nguyễn Thị Ánh Vân, “Bàn về Qui chế điều chỉnh Vốn của Doanh 

nghiệp hoạt động theo Luật Doanh nghiệp”, Tạp chí Luật học Số 5 

năm 2002; 

9. Nguyễn Thị Ánh Vân, “Ưu đãi về Thuế và vấn đề thu hút đầu tư 

nước ngoài tại Việt Nam” Tạp chí Luật học Số 6 năm 1998; 



10. Nguyễn Thị Ánh Vân, “Gán thu bù chi” và “Cấp phát kinh phí uỷ 

quyền” liệu có phải là những hình thức cấp phát kinh phí từ 

NSNN? Tạp chí Luật học Số 6 năm 1997; 

11. Nguyễn Thị Ánh Vân, “Pháp luật tài chính doanh nghiệp trong 

chương trình đào tạo cử nhân luật ở Việt Nam”, Tạp chí Luật học, 

số 4 năm 2008. 

12. Nguyễn Thị Ánh Vân, “Hai mươi năm Pháp luật Ngân hàng Việt 

Nam: Thành tựu và những Thách thức”, Tạp chí Nhà nước và 

Pháp luật, Số 1 năm 2007. 

13. Lê Hồng Hạnh & Nguyễn Thị Ánh Vân, “Major Developments in 

Vietnam Law achieved by the seventh Session of the eleventh 

Legislature of the National Assembly”, Tạp chí Pháp luật và Phát 

triển (Journal of Law and Development) Số1 năm 2005; 

14. Nguyễn Thị Ánh Vân, “Hiểu thế nào về sử dụng Luật so sánh 

trong nghiên cứu và giảng dạy Luật?”, Tạp chí Luật học Số 10 năm 

2006; 

15. Nguyễn Thị Ánh Vân, “Sử dụng gián tiếp luật so sánh trong hoạt 

động lập pháp”, Tạp chí Luật học, số 4 năm 2007. 

16. Nguyễn Thị Ánh Vân, “Cải cách tư pháp ở Anh và những ý kiến 

về cải cách tư pháp ở Việt Nam trong thời gian tới”, Tạp chí Luật 

học, Số 8 năm 2007. 

17. Nguyễn Thị Ánh Vân, “Tổ chức và hoạt động của Bộ Tư pháp Mỹ 

và Australia và khả năng ứng dụng vào cải tổ Bộ Tư pháp Việt 

Nam”, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, số 9 năm 2007. 

18. Nguyễn Thị Ánh Vân, “Sự tương đồng và khác biệt giữa ngành tư 

pháp của Anh, Mỹ, Úc và Singapore”, Tạp chí Luật học Số 

11/2013; 

19. Nguyễn Thị Ánh Vân, "Bàn về học thuyết tam quyền phân lập và 

kiềm chế, đối trọng trong Hiến pháp Hoa Kỳ", Tạp chí Luật học, 

Số 12/2010; 

20. Nguyễn Thị Ánh Vân, "Thấy gì từ những đổi mới của cơ quan bảo 

hiến ở Thái Lan?"Tạp chí Lụât học, Số 5/2011. 

21. Nguyễn Thị Ánh Vân, "Bài học từ kinh nghiệm giải thích pháp luật 

thành văn của CHLB Đức" Tạp chí Lụât học, Số 6/2012. 

22. Nguyễn Thị Ánh Vân, “Xu Hướng mới trong đào tạo luật ở Nhật 

Bản và vài gợi mở cho đổi mới đào tạo luật ở Việt nam”, Tạp Chí 

Nhà nước và Pháp luật, 7/2009; 

23. Nguyễn Thị Ánh Vân, "Đào tạo cử nhân luật trong truyền thống 

Civil Law và Common Law dưới góc độ so sánh", Thông tin Khoa 

học pháp lý, Số 2 + 3 / 2011; 



24. Nguyễn Thị Ánh Vân, “Đào tạo cử nhân luật ở Việt Nam trước 

những thách thức của hội nhập quốc tế”. Tạp chí Lụât học, Số 

10/2012. 

25. Nguyễn Thị Ánh Vân, “Bài học kinh nghiệm từ giải thích pháp 

luật thành văn của một số nước Civil Law và Common Law”. Tạp 

chí Lụât học, Số 05/2016. 

26. Nguyễn Thị Ánh Vân, “Bàn về một số thuật ngữ và định nghĩa 

trong chế định tài chính doanh nghiệp”. Tạp chí Pháp lụât và Phát 

triển, Số 5-6/2016. 

27. Nguyễn Thị Ánh Vân, “Hoàn thiện một số quy định về vốn của 

doanh nghiệp trong Luật doanh nghiệp năm 2014”, Tạp chí Lụât 

học, Số 11/2016.  

28. Nguyễn Thị Ánh Vân, “Nguồn luật hợp đồng của Anh và Pháp 

dưới góc độ so sánh”, Tạp chí Lụât học, Số 2/2017. 

 

6. BÀI VIẾT HỘI THẢO CÁC CẤP 

1. Nguyễn Thị Ánh Vân: “Kinh nghiệm giảng dạy luật so sánh 

chuyên ngành tại một số trường luật của Mỹ”, Hội thảo cấp trường 

về “Giảng dạy Luật so sánh chuyên ngành tại một số nước trên thế 

giới” tổ chức tại Đại học Luật Hà Nội, tháng 09/2016. 

2. Nguyễn Thị Ánh Vân: “Giải thích pháp luật thành văn ở một số 

nước trên thế giới”, Hội thảo về “Giải thích hiến pháp, luật, pháp 

lệnh” do Viện nghiên cứu lập pháp, Văn phòng Quốc hội tổ chức 

tháng 4/2016.   

3. Nguyễn Thị Ánh Vân: “Toàn cầu hoá, nợ nước ngoài và vai trò 

của các thể chế tài chính quốc tế”, Hội thảo quốc tế về: “Toàn cầu 

hoá và các quyền kinh tế, văn hoá, xã hội” do Hội luật gia dân chủ 

quốc tế và Hội luật gia Việt Nam đồng tổ chức tại Trung tâm Hội 

nghị Quốc gia ngày 06 – 10/06/2009. 

4. Nguyễn Thị Ánh Vân: “Xu hướng mới trong đào tạo luật ở Nhật 

Bản trong thời gian gần đây”, Hội thảo cấp khoa về "Đào tạo Luật 

ở một số nước trên thế giới” tháng 02/2009, tại Đại học Luật Hà 

Nội. 

5. Nguyễn Thị Ánh Vân, “Vài ý kiến về sử dụng Luật so sánh  trong 

soạn thảo Luật giáo viên”, Hội thảo cấp Bộ về “Cơ sở khoa học 

của việc xây dựng Luật giáo viên”, tổ chức tại Bộ Giáo dục và Đào 

tạo, tháng 04/2008. 



6. Nguyễn Thị Ánh Vân, “Sử dụng chuyên gia pháp lý nước ngoài 

trong hoạt động lập pháp”, Hội thảo cấp Khoa về “Ứng dụng luật 

so sánh trong hoạt động lập pháp” tổ chức ngày 31/10/2006. 

7. Nguyễn Thị Ánh Vân, “Comparative Law in Vietnamese 

Experience”: Hội thảo quốc tê về “How to teach Comparative 

Law”, tổ chưc tại Đại học Luật Hà Nội, tháng 04/2006. 

8. Nguyễn Thị Ánh Vân: “Nhận diện các hành vi gian lận thuế Giá 

trị Gia tăng”, Hôi thảo cấp khoa về “Gian lận thương mại trong 

lĩnh vực hoàn thuế giá trị gia tăng” tháng 09 năm 2003, tại Đại học 

Luật Hà Nội. 

 

7. HƯỚNG DẪN NGHIÊN CỨU SINH  

CHUYÊN NGÀNH: Luật kinh tế từ năm: 2011 đến nay. 

Đã và đang hướng dẫn một số nghiên cứu sinh làm luận án tiến sỹ. Ba nghiên cứu 

sinh của Đại học Luật Hà Nội đang hướng dẫn đến năm 2017 gồm: 

1. Hoàng Văn Thành: NCS khóa XIX, đề tài: “Pháp luật về mua bán nợ trong 

hoạt động ngân hàng ở Việt Nam”, Đại học Luật Hà Nội; 

2. Nguyễn Mạnh Phương: NCS khóa XXI, đề tài: “Hoàn thiện pháp luật về tổ 

chức tín dụng là Hợp tác xã”, Đại học Luật Hà Nội; 

3. Phạm Tuấn Anh: NCS khóa XXII B, đề tài “Trách nhiệm pháp lý của người 

đại diện phần vốn của Nhà nước theo pháp luật Việt Nam”. 

8.HƯỚNG DẪN HỌC VIÊN CAO HỌC  

CHUYÊN NGÀNH: Luật kinh tế..từ năm 2004 đến nay. 

Đã hướng dẫn thành công nhiều học viên cao học. Năm 2017, đang hướng dẫn 3 

học viên của Đại học Luật Hà Nội: 

1. Bùi Ngọc Hương, Khóa 23. Đề tài: “Pháp luật về chào bán cổ phần lần đầu 

của doanh nghiệp nhà nước thực hiện cổ phần hóa”; 

2. Đỗ Thị Thu Trang, Khóa 23. Đề tài: “Pháp luật về phát hành trái phiếu của 

NHTM và thực tiễn thi hành tại NHTMCP quân đội”; 

3. Đào Kim Anh, Khóa 22. Đề tài: “Pháp luật về đầu tư công và thực tiễn hoạt 

động đầu tư công tại Cục an ninh điều tra, Tổng cục An ninh, Bộ Công an”. 

 

9. THAM GIA GIẢNG DẠY CÁC MÔN HỌC: 



-GIẢNG DẠY NGHIÊN CỨU SINH CHUYÊN NGÀNH: Luật kinh tế 

Môn:  

1. Pháp luật tài chính, ngân hàng và thị trường chứng khoán - Từ năm 2011 

đến nay. 

2. Phương pháp nghiên cứu luật học - Từ năm 2012 đến nay.  

-GIẢNG DẠY CAO HỌC CHUYÊN NGÀNH: Luật kinh tế 

Môn: 

1. Pháp luật tài chính, ngân hàng và thị trường chứng khoán - Từ năm 2004 

đến nay; 

2. Phương pháp nghiên cứu khoa học và một số kỹ năng trong nghiên cứu luật 

học - Từ năm 2011 đến nay. 

-GIẢNG DẠY CHÍNH QUY 

Môn: 

1. Luật tài chính ....................Từ năm 1989  đến nay 2005; 

2. Luật thuế ……….. Từ năm 2003 – 2005; 

3. Luật ngân sách nhà nước….. Từ năm 2003 – 2005; 

4. Luật ngân hàng…….. Từ năm 1989 – 2005; 

5. Luật chứng khoán…… Từ năm 2003 – 2005; 

6. Luật kinh doanh bảo hiểm….. Từ năm 2003 – 2005; 

7. Luật so sánh…. Từ năm 2005 – 2013; 

8. Comparative Law…….. Từ năm 2016 đến nay; 

 

10. CÔNG VIỆC KHÁC:  

(1) Tham gia các hoạt động, dự án có yếu tố nước ngoài 

- 2009: Cố vấn pháp lý ngắn hạn (short term PTF expert) cho nhóm hoạt động 

thứ 5 của Dự án MUTRAP III, (Xây dựng và hoàn thiện Luật bảo vệ người 

tiêu dùng).   

- 2004 – 2006: thành viên PMU: dự án “Đào tạo luật thương mại quốc tế”. Dự 

án do Quĩ Atlantic Philanthropies tài trợ và do Hội đồng Thương mại Việt – 

Mỹ cùng Bộ Tư pháp Việt Nam thực hiện. 



- 1999: cố vấn pháp lý ngắn hạn cấp quốc gia cho UNDP Hà Nội (short term 

National Legal Consultant for UNDP Hanoi). 

- 1997 – 09/1999: thành viên PMU: dự án “Tăng cường năng lực đào tạo luật 

tại Việt Nam”. Dự án do Sida (Thụy Điển) tài trợ và do Đại học Lund Thụy 

Điển cùng Đại học Luật Hà Nội thực hiện. 

(2) Thỉnh giảng trong và ngoài nước 

- 01/2014: thỉnh giảng, Khoa luật SĐH, Đại học Nagoya, Nhật Bản. Ngôn ngữ 

giảng dạy: tiếng Anh; 

- 01/2007: thỉnh giảng, Khoa luật SĐH, Đại học Nagoya, Nhật Bản. Ngôn ngữ 

giảng dạy: tiếng Anh; 

- 1997: thỉnh giảng tại Khoa luật, Đại học Philippines. Ngôn ngữ giảng dạy: 

tiếng Anh; 

- Thỉnh giảng tại các trường đại học khác trong nước nhằm thực hiện các 

chương trình đào tạo liên kết ở bậc sau đại học giữa các trường của Việt Nam 

và các trường đại học của nước ngoài. Ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Anh; 

- Thỉnh giảng tại các cơ sở đào tạo cấp chứng chỉ ACCA tại Hà Nội. Ngôn ngữ 

giảng dạy: tiếng Anh. 

 

(3) Trọng tài viên Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam – VIAC (từ năm 

2004 đến nay); 

(4) Thành viên ban biên tập Tạp chí Pháp luật và Phát triển của Hội luật 

gia Việt Nam. 

 


