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THÔNG TIN GIẢNG VIÊN 
 

 

Họ và tên: ĐỖ THỊ ÁNH HỒNG                          

  

Học vị: Thạc sĩ từ năm 2014 ĐH Latrobe 

Australia 

Thâm niên giảng dạy: từ 2014 đến nay 

Đơn vị công tác: Viện Luật So sánh – ĐH 

Luật Hà Nội 

Các môn học đảm nhiệm: Luật So sánh, Luật 

Hợp đồng So sánh, Tiếng Anh pháp lý 

Địa chỉ email: anhhongdo22@gmail.com; 

doanhhong@hlu.edu.vn 

 

1. Đề tài nghiên cứu khoa học (đã nghiệm thu). 

TT TÊN CÔNG TRÌNH LOẠI CÔNG TRÌNH 
TƯ CÁCH 

THAM GIA  

NĂM 

CÔNG BỐ 

1. 1  Chuyên đề: "Một số vấn 

đề về Giao kết hợp đồng 

thông qua đại diện theo 

uỷ quyền theo pháp luật 

các nước Pháp, Đức, Anh 

và Hoa Kỳ"  

Đề tài NCKH cấp cơ sở: "Nghiên 

cứu so sánh các quy định chung 

trong luật hợp đồng của một số nước 

trên thế giới"  

Tác giả 

chuyên đề 

tháng 

12/2014 

2.  Chuyên đề: "Một số vấn 

đề về Thực hiện hợp 

đồng thông qua đại diện 

theo uỷ quyền theo pháp 

luật các nước Pháp, Đức, 

Anh và Hoa Kỳ" 

Đề tài NCKH cấp cơ sở: "Nghiên 

cứu so sánh các quy định chung 

trong luật hợp đồng của một số nước 

trên thế giới" 

Tác giả 

chuyên đề 

tháng 

12/2014 

3.  Chuyên đề: "Một số vấn 

đề về Hợp đồng theo 

mẫu theo pháp luật các 

nước Pháp, Đức, Anh và 

Hoa Kỳ". 

Đề tài NCKH cấp cơ sở: "Nghiên 

cứu so sánh các quy định chung 

trong luật hợp đồng của một số nước 

trên thế giới" 

Tác giả 

chuyên đề 

tháng 

12/2014 

4.  Chuyên đề: “Khái quát 

chung về thực hiện hợp 

đồng theo pháp luật các 

nước Pháp, Đức, Anh và 

Hoa Kỳ” 

Đề tài NCKH cấp cơ sở: "Nghiên 

cứu so sánh các quy định chung 

trong luật hợp đồng của một số nước 

trên thế giới" 

Tác giả 

chuyên đề 

tháng 

12/2014 
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5.  Chuyên đề: “Khái quát 

về Bồi thường thiệt hại 

ngoài hợp đồng trong 

pháp luật Anh, Đức và 

Nga” 

 Đề tài NCKH cấp cơ sở: “Nghiên 

cứu so sánh những quy định chung 

về Bồi thường thiệt hại ngoài hợp 

đồng trong pháp luật Anh, Đức và 

Nga” 

Tác giả 

chuyên đề 

Tháng 

07/2016 

6.  Chuyên đề: “Năng lực 

chịu trách nhiệm Bồi 

thường thiệt hại ngoài 

hợp đồng trong pháp 

luật Anh, Đức và Nga” 

Đề tài NCKH cấp cơ sở: “Nghiên 

cứu so sánh những quy định chung 

về Bồi thường thiệt hại ngoài hợp 

đồng trong pháp luật Anh, Đức và 

Nga” 

Tác giả 

chuyên đề 

Tháng 

07/2016 

 

2. BÀI VIẾT HỘI THẢO CÁC CẤP 

 

 

TT TÊN CÔNG TRÌNH LOẠI CÔNG TRÌNH 
TƯ CÁCH 

THAM GIA  

NĂM 

CÔNG BỐ 

1. Bài tham luận: “Bảo đảm 

quyền và thúc đẩy sự 

tham gia của phụ nữ 

trong thực hiện pháp luật 

về bầu cử và ứng cử - 

góc nhìn so sánh luật” 

Hội thảo khoa học cấp Trường: “Bảo 

đảm quyền và thúc đẩy sự tham gia 

của phụ nữ trong xây dựng và tổ chức 

thực hiện pháp luật” 

Tác giả bài 

tham luận 

tháng 

10/2016 

2. Bài tham luận: “Các quy 

định PL về HĐ theo mẫu 

liên quan đến vấn đề bảo 

vệ người tiêu dùng theo 

BLDS 2015” 

  Hội thảo khoa học cấp Trường: 

“Những nội dung sửa đổi BLDS của 

Cộng hoà Pháp về nghĩa vụ và hợp 

đồng” 

Đồng tác giả 

tham luận 

tháng 

12/2016 

3. Bài tham luận: “Kinh 

nghiệm của Mỹ về án lệ - 

tham khảo cho việc sử 

dụng án lệ ở Việt Nam 

hiện nay” 

Hội thảo khoa học Quốc tế: “Án lệ -  

Lý luận, thực tiễn ở Việt Nam và một 

số nước” 

Tác giả bài 

tham luận 

Tháng 

07/2017 

 

 
                                                          

3. Hướng dẫn sinh viên: Nguyễn Hằng Nga đạt giải nhì Cuộc thi sinh viên 

nghiên cứu khoa học cấp trường năm học 2016-2017. 

4. Tham gia giảng dạy các môn học cho sinh viên chính quy các môn: Luật 

So sánh, Luật Hợp đồng So sánh, Tiếng Anh pháp lý từ năm 2014 đến nay 

(gồm cả tiếng Việt và tiếng Anh) 

5. Công việc khác: Tư vấn pháp lý, giảng dạy tiếng Anh và biên dịch cho nhiều 

công ty trong và ngoài nước… 


