
THÔNG TIN GIẢNG VIÊN 

                       

      

HỌ VÀ TÊN: ĐÀO LỆ THU 

CHỨC VỤ: Giám đốc Trung 

tâm nghiên cứu so sánh Luật 

công – Viện Luật So sánh, 

trường Đại học Luật Hà Nội 

HỌC VỊ: Tiến sĩ từ năm 2011. 

Cơ sở đào tạo: Liên kết đào tạo 

giữa trường Đại học Luật Hà 

Nội và trường Đại học tổng 

hợp Lund – Thụy Điển                    

THÂM NIÊN GIẢNG DẠY: 

Từ 1996 đến nay. 

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC: Trung tâm nghiên cứu So sánh Luật Công, Viện Luật So 

sánh, trường ĐH Luật Hà Nội. 

ĐỊA CHỈ EMAIL: daolethuhlu@gmail.com; daolethu@hlu.edu.vn 

 

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

STT TÊN ĐỀ TÀI CẤP ĐỀ TÀI 

(Cơ sở/Bộ/Nhà 

nước) 

VAI TRÒ 

ĐẢM NHIỆM 

NĂM 

NGHIỆM 

THU 

1. Tội phạm và hình phạt 

trong Hoàng Việt Luật Lệ  

(Bộ luật Gia Long) 

Cấp trường Người tham 

gia 

2006 

2 Một số vấn đề cấp bách 

cần sửa đổi, bổ sung BLHS 

Cấp trường Người tham 

gia 

2010 

3 Nghiên cứu xây dựng Luật 

giáo dục đại học của Việt 

Cấp bộ Người tham 

gia 

2014 
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Nam 

4 Xây dựng và chuẩn hóa 

các thuật ngữ luật hình sự 

phục vụ việc sửa đổi cơ 

bản, toàn diện BLHS Việt 

Nam 

Cấp bộ Người tham 

gia 

2014 

5 Kiểm soát xã hội đối với 

tội phạm xã hội 

Cấp nhà nước Người tham 

gia 

2016 

6 Nghiên cứu tính thống nhất 

giữa Bộ luật hình sự trong 

việc quy định tội phạm với 

các luật khác trong hệ 

thống pháp luật Việt Nam 

Cấp bộ Người tham 

gia 

2016 

 

2. SÁCH ĐÃ CÔNG BỐ: 

-Sách/giáo trình xuất bản trong nước: 

STT TÊN SÁCH NHÀ XUẤT BẢN VÀ 

NĂM XUẤT BẢN 

1. Tội phạm và hình phạt trong Hoàng Việt Luật Lệ 

(Sách chuyên khảo) – Chủ biên: TS. Trương Quang 

Vinh  

NXB Tư pháp – Hà 

Nội 2008 

2. Quy chế Rôm về Tòa án hình sự quốc tế (Sách 

chuyên khảo) – Chủ biên: TS. Dương Tuyết Miên 

NXB Chính trị quốc 

gia – Hà Nội 2011 

3 Hoàn thiện pháp luật hình sự, đề cao hiệu quả phòng 

ngừa, tính nhân đạo, hướng thiện và bảo vệ quyền 

con người trong việc xử lý người phạm tội (Báo cáo 

nghiên cứu của nhóm tác giả thực hiện trong khuôn 

khổ Dự án “Tăng cường cung cấp và trao đổi thông 

tin lập pháp giữa các cơ quan của Quốc hội Việt 

Nam” giữa Ủy ban Tư pháp của Quốc hội và Chương 

trình phát triển Liên Hợp quốc) 

NXB Lao động – Hà 

Nội, 2014 



4 Bình luận khoa học Bộ luật hình sự năm 2015 – chủ 

biên: PGS. TS. Cao Thị Oanh – TS. Lê Đăng Doanh 

NXB Lao động – Hà 

Nội 2016 

 

3.BÀI BÁO TRONG NƯỚC 

Số lượng: 14 

Cụ thể: 

TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí 

1 Điểm mới trong Bộ luật hình sự 1999 về 

hình phạt bổ sung 

3/2000 Luật học 

2 Một số ý kiến trao đổi về các tội xâm 

phạm chế độ quản lý và sử dụng đất đai 

Kì 1  

10/2004 

Tòa án nhân 

dân 

3 Nhìn nhận một số quan điểm quốc tế về 

các tội phạm về môi trường 

1/2006 Luật học 

4 Pháp luật hình sự Việt Nam với việc bảo 

vệ quyền sở hữu công nghiệp 

5/2007 Luật học 

5 Những nguyên tắc của luật hình sự được 

ghi nhận trong Quy chế Rôm về Tòa án 

hình sự quốc tế 

Kì 1 

7/2007 

Tòa án nhân 

dân 

6  Vai trò của so sánh luật trong hoạt động 

lập pháp hình sự của Việt Nam 

1/2008 Luật học 

7 Các tội phạm về hối lộ từ góc độ luật pháp 

quốc tế 

2/2011 Luật học 

8 Các tội phạm về hối lộ trong luật hình sự 

Việt Nam 

Kì 1 

4/2011 

Tòa án nhân 

dân 

9 Hình phạt trong Luật hình sự Anh trong sự 

so sánh với Luật hình sự Việt Nam 

Số 8/2014 Luật học 

10 Hoàn thiện quy định của BLHS Việt Nam Số 4/2015 Luật học 



về các tội hối lộ   

11 Chuyên đề: Xây dựng và chuẩn hóa các 

thuật ngữ luật hình sự phục vụ việc sửa đổi 

cơ bản, toàn diện Bộ luật hình sự Việt 

Nam (đồng tác giả) 

Số 2/2015 

(Đặc san) 

Thông tin khoa 

học pháp lý 

(ISSN 1859 – 

0160) 

12 Chuyên đề: Nghiên cứu tính thống nhất 

giữa Bộ luật hình sự trong việc quy định 

tội phạm với các luật khác trong hệ thống 

pháp luật Việt Nam (đồng tác giả) 

Số 9/2016 

(Đặc san) 

Thông tin khoa 

học pháp lý 

(ISSN 1859 – 

0160) 

13 Những điểm mới trong quy định về các tội 

phạm về chức vụ của Bộ luật hình sự 2015 

Số 8 (tháng 

4) – 2017 

 

Tòa án nhân 

dân 

14 So sánh pháp luật phòng, chống tham 

nhũng một số nước Châu Á trong bối cảnh 

sửa đổi Luật phòng, chống tham nhũng 

Việt Nam 

Số 5/2017 Luật học 

 

4. BÀI VIẾT HỘI THẢO CÁC CẤP 

Số lượng 26, Cụ thể: 

TT Tên chuyên đề Thuộc hội thảo, tọa 

đàm 

Cấp quản lý Thời 

gian tổ 

chức 

1 Luật hình sự Việt 

Nam với việc bảo vệ 

quyền sở hữu công 

nghiệp 

Pháp luật về SHCN 

trong tiến trình 20 năm 

hội nhập kinh tế quốc tế 

- Những yêu cầu mới 

đặt ra đối với công tác 

đào tạo  

Cấp trường 11/2005 

2 Phương pháp giảng 

dạy môn học tự chọn 

‘Tổ chức và hoạt động 

của Interpol ở Việt 

Tổ chức và hoạt động 

của Interpol nhìn từ góc 

độ một môn học tự chọn 

Cấp khoa 2005 



Nam’ 

3 1. Sự cần thiết giảng 

dạy luật hình sự một 

số nước trên thế giới 

2. Vài nét về Luật 

hình sự Vương quôc 

Thụy Điển 

Luật hình sự một số 

nước trên thế giới – 

Những khía cạnh cần 

tiếp cận đối với môn 

học 

Cấp khoa 2006 

4 Nguyên tắc của Luật 

hình sự thể hiện trong 

Quy chế Rôm về Tòa 

án hình sự quốc tế 

Quy chế Rôm về Tòa án 

hình sự quốc tế 

Cấp khoa 2006 

5 Vấn đề quyền con 

người trong giảng dạy 

luật hình sự 

Nội dung quyền con 

người trong đào tạo luật 

Dự án tăng 

cường đào 

tạo luật tại 

VN – Phòng 

Hợp tác 

quốc tế 

12/2007 

6 Khó khăn và thách 

thức đối với QG trong 

việc gia nhập Quy chế 

Rome về Tòa án hình 

sự quốc tế 

Thực tiễn hoạt động xét 

xử của Tòa án hình sự 

quốc tế và kinh nghiệm 

của một số nước khu 

vực ASEAN trong việc 

gia nhập Quy chế Rome 

Bộ Tư pháp 

- EU  

19, 20/7/ 

2012 

7 Vietnamese Anti-

corruption 

Mechanisms 

ACD 11 Roundtable 

Workshop: "Anti-

corruption at Local 

level: Current Practices 

and Solutions" 

Thanh tra 

Chính phủ - 

UNDP 

1-2/11/ 

2012 

8 Tội xâm phạm quyền 

sở hữu công nghiệp 

theo Luật hình sự Việt 

Nam 

Áp dụng biện pháp hình 

sự trong thực thi quyền  

sở hữu trí tuệ ở Việt 

Nam – Pháp luật, thực 

tiễn và giải pháp 

Bộ Khoa học 

và Công 

nghệ 

4/2013 

9 Tội phạm trong lĩnh 

vực thuế theo BLHS 

Việt Nam 

Hội thảo quốc tế : Luật 

hình sự Trung Quốc và 

ĐH Luật Hà 

Nội – HV 

6/2013 



Việt Nam trong cải cách 

kinh tế 

Tư pháp 

hình sự, ĐH 

Kinh tế 

chính pháp 

Trung Nam 

10 Báo cáo Phân tích các 

mô hình cơ quan 

chống tham nhũng 

trên thế giới – Góc 

nhìn Việt Nam  

Phân tích so sánh mô 

hình cơ quan độc lập 

chống tham nhũng ở 

một số nước  

Ban Nội 

chính Trung 

ương – 

UNDP 

8/2014 

11 Báo cáo Hoàn thiện 

các quy định về tội 

hối lộ trong BLHS 

Việt Nam từ góc độ so 

sánh luật  

Hoàn thiện các quy định 

về tội hối lộ trong 

BLHS năm 1999  

Ban Nội 

chính Trung 

ương – 

UNDP 

10/2014 

12 Thực hiện nghĩa vụ 

của quốc gia đối với 

việc nội luật hóa các 

quy định của Công 

ước chống tra tấn 

trong lĩnh vực hình sự 

 Hội thảo quốc tế : Công 

ước của Liên Hợp quốc 

về chống tra tấn và việc 

thực hiện nghĩa vụ quốc 

gia – Kinh nghiệm cho 

Việt Nam 

Hội Luật gia 

Việt Nam – 

Đại học Luật 

thành phố 

Hồ Chí 

Minh – EU 

11/2014 

13 Ảnh hưởng của khuôn 

mẫu cổ hủ và định 

kiến giới đối với hệ 

thống tư pháp – Góc 

nhìn Việt Nam 

Định kiến giới trong hệ 

thống tư pháp và tiếp 

cận công lý của phụ nữ 

trong những vụ án bạo 

lực trên cơ sở giới 

(BLHS và BLTTHS) 

Bộ Tư pháp 

– Chương 

trình đối tác 

tư pháp JPP, 

UNODC, 

UN Women 

4/2015 

14 Góp ý Dự thảo BLHS 

sửa đổi về các tội 

phạm về chức vụ 

Góp ý Dự thảo Bộ luật 

hình sự sửa đổi 

Trường Đại 

học Luật Hà 

Nội 

4/2015 

15 Mô hình tổ chức và 

thực tiễn hoạt động 

của các cơ quan 

phòng, chống tham 

nhũng của Việt Nam 

Chia sẻ kinh nghiệm 

quốc tế về việc thực 

hiện Chương II Công 

ước của Liên Hợp quốc 

về chống tham nhũng 

Thanh tra 

Chính phủ - 

UNDP 

6/2015 



16 Hoàn thiện cơ chế xử 

lý hình sự đối với tội 

phạm tham nhũng - 

Kinh nghiệm quốc tế 

và một số kiến nghị 

cho Việt Nam 

Hoàn thiện cơ chế xử lý 

hình sự đối với tội phạm 

tham nhũng: Kinh 

nghiệm quốc tế và khả 

năng vận dụng cho Việt 

Nam 

Ban Nội 

chính Trung 

ương – 

UNDP 

7/2015 

17 Phương pháp giảng 

dạy môn học Tư pháp 

đối với người chưa 

thành niên 

Tọa đàm “Tham vấn về 

nhu cầu đào tạo cho 

sinh viên luật về tư pháp 

đối với trẻ em’’ 

Trường Đại 

học Luật Hà 

Nội 

28/8/ 

2015 

18 Chuẩn mực pháp lý 

quốc tế về tiếp cận 

công lý cho nạn nhân 

của bạo lực đối với 

phụ nữ và một số bình 

luận có liên quan đối 

với Dự thảo BL tố 

tụng HS (sửa đổi) 

Hội thảo CEDAW và 

Dự thảo Bộ luật tố tụng 

hình sự (sửa đổi) 

Ủy ban các 

vấn đề xã 

hội của 

Quốc hội 

9/2015 

19 Nghiên cứu so sánh 

luật trong bối cảnh 

xây dựng Trường 

trọng điểm quốc gia 

về đào tạo cán bộ 

pháp luật và đáp ứng 

yêu cầu của hội nhập 

quốc tế 

Tăng cường năng lực 

nghiên cứu khoa học 

của Trường Đại học 

Luật Hà Nội đáp ứng 

yêu cầu trở thành 

trường trọng điểm quốc 

gia về đào tạo cán bộ 

pháp luật và hội nhập 

quốc tế 

Trường ĐH 

Luật HN 

10/2015 

20 Các tiêu chuẩn quốc tế 

về tiếp cận trợ giúp 

pháp lý cho phụ nữ và 

kinh nghiệm của một 

số nước về trợ giúp 

pháp lý cho phụ nữ - 

đề xuất sửa đổi Luật 

trợ giúp pháp lý của 

Việt Nam  

Chia sẻ kinh nghiệm 

quốc tế về trợ giúp pháp 

lý 

Bộ Tư pháp 

– UN 

Women 

28,29/3/

2016 

21 Tổng quan về tư pháp Nội dung giảng dạy Đại học Luật 26/4/ 



đối với người chưa 

thành niên  

môn học tư pháp đối với 

người chưa thành niên 

Hà Nội 2016 

22  Kinh nghiệm của một 

số quốc gia trên thế 

giới về cơ quan 

chuyên trách chống 

tham nhũng và khả 

năng áp dụng tại Việt 

Nam 

Những định hướng lớn 

sửa đổi Luật phòng, 

chống tham nhũng 

Ủy ban tư 

pháp của 

Quốc hội – 

USAID 

25,26/8/

2016 

23 Giảng dạy luật so sánh 

chuyên ngành tại các 

cơ sở đào tạo luật ở 

Hồng Kông và đề xuất 

đối với trường Đại 

học Luật Hà Nội 

Giảng dạy các môn luật 

so sánh chuyên ngành 

tại một số cơ sở đào tạo 

luật trên thế giới và bài 

học kinh nghiệm cho 

trường Đại học Luật Hà 

Nội 

Cấp trường 9/2016 

24 Phòng xử án hình sự 

đối với bị cáo là người 

dưới 18 tuổi – Góp ý 

cho Dự thảo Thông tư 

quy định về phòng xử 

án từ kinh nghiệm của 

một số nước trên thế 

giới 

Tham vấn về mô hình 

phòng xử án đối với các 

vụ việc thuộc thẩm 

quyền của Tòa gia đình 

và người chưa thành 

niên 

Tòa án nhân 

dân tối cao 

07/3/201

7 

25 Hoàn thiện các chế tài 

xử lý tham nhũng 

trong pháp luật phòng, 

chống tham nhũng của 

Việt Nam 

Hoàn thiện các chế tài 

xử lý tham nhũng trong 

pháp luật phòng, chống 

tham nhũng của Việt 

Nam 

Ban nội 

chính Trung 

ương – 

UNDP 

08/6/201

7 

26 Pháp luật một số nước 

ASIAN và một số 

nước trên thế giới về 

tư pháp đối với người 

chưa thành niên 

Nghiên cứu sự cần thiết 

xây dựng hệ thống tư 

pháp người chưa thành 

niên ở Việt Nam 

Bộ Tư pháp 

– Viện KAS 

(Đức) 

13/7/201

7 

 

 



5. CÁC HỌC PHẦN/MÔN HỌC ĐÃ, ĐANG GIẢNG DẠY VÀ CHUẨN BỊ 

GIẢNG DẠY: 

Số 

TT 

Tên học phần/môn học Lĩnh vực chuyên 

ngành 

Bậc đào tạo 

1 Luật hình sự Việt Nam Luật hình sự Cử nhân 

2 Luật hình sự quốc tế Luật hình sự Cử nhân 

3 Tổ chức tội phạm - Mafia Luật hình sự Cử nhân 

4 Luật hình sự so sánh Luật hình sự Cử nhân, thạc sĩ 

5 Legal reasoning and legal writing  Cử nhân 

6 Tư pháp đối với người chưa thành 

niên 

 Cử nhân 

7 Các tội phạm tham nhũng dưới góc 

độ so sánh luật 

Luật hình sự và 

Luật TTHS 

Thạc sĩ, nghiên 

cứu sinh 

8 Áp dụng pháp luật hình sự đối với 

các tội phạm về chức vụ 

Luật hình sự và 

luật TTHS 

Thạc sĩ 

9 Luật hình sự quốc tế trong bảo vệ 

quyền con người 

Luật hình sự và 

Luật TTHS 

Nghiên cứu sinh 

10 Luật so sánh ứng dụng  Thạc sĩ 

 

 

6. CÁC KHÓA CỬ NHÂN, THẠC SĨ, NGHIÊN CỨU SINH ĐÃ GIẢNG 

DẠY 

* Tham gia giảng dạy bậc cử nhân từ năm 1996 (từ Khóa 19 của trường ĐH Luật 

Hà Nội) đến nay. 

* Tham gia giảng dạy sau đại học từ năm 2014 với các khóa đào tạo: 



- NCS các khóa 20, 21, 22 

- Thạc sĩ các khóa 21, 22, 23, 24  

 HỌC VIÊN CAO HỌC, NGHIÊN CỨU SINH ĐÃ VÀ ĐANG HƯỚNG 

DẪN TÍNH ĐẾN THÁNG 7/2017. 

STT Thời gian Tên học viên Bậc học (thạc sĩ/tiến sĩ) 

1 2014 Nguyễn Đức Việt Thạc sĩ (CH 20) 

2 2015 Bùi Thị Lan Anh Thạc sĩ (Khóa tuyển 

sinh 2012 – Khoa Luật 

ĐH Quốc gia HN) 

3 2015 Bùi Dương Thủy Thạc sĩ (CH 20) 

4 2015 Nguyễn Thị Mai Trang Thạc sĩ (CH 21) 

5 2014           Trần Thị Phương Hiền NCS 20 

6 2015 Nguyễn Thị Bình NCS 21 

7 2016 Phan Thị Nguyệt Thạc sĩ (CH 22) 

8 2016 Trần Thị Thu Thủy Thạc sĩ (CH 22) 

9 2017 Vũ Thị Huê Thạc sĩ (CH 23) 

             

7. THAM GIA CÁC DỰ ÁN CÓ YẾU TỐ QUỐC TẾ 

1. Dự án do Chương trình đối tác tư pháp của Châu Âu (JPP) phối hợp với Bộ Tư pháp 

của Việt Nam thực hiện: Nghiên cứu xây dựng Dự thảo thông tư hướng dẫn Luật lý lịch 

tư pháp (năm 2011).   

2. Dự án nghiên cứu do Chương trình phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) và Cơ quan 

phát triển quốc tế Anh (DFID) chủ trì với chủ đề “Phân tích so sánh pháp luật phòng, 

chống tham nhũng quốc tế: Bài học về những cơ chế xử lý và thực thi cho Việt Nam” 

(năm 2012). 



3. Dự án nghiên cứu do Chương trình phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) và Cơ quan 

phát triển quốc tế Anh (DFID) chủ trì với chủ đề “Hình sự hóa hành vi tham nhũng: 

Nghiên cứu kinh nghiệm quốc tế và vận dụng cho Việt Nam” (năm 2013). 

4. Dự án nghiên cứu do Cơ quan chống tội phạm và ma túy của Liên Hợp quốc 

(UNODC) và UNWomen phối hợp thực hiện với chủ đề “Bộ luật hình sự, Bộ luật tố 

tụng hình sự và Phân tích pháp luật về bạo lực đối với phụ nữ Việt Nam – Những vấn 

đề cần nghiên cứu đối với cải cách lập pháp”(năm 2014). 

5. Dự án nghiên cứu do UNWomen phối hợp với Bộ Tư pháp Việt Nam thực hiện với 

chủ đề “Phân tích khoảng trống giữa pháp luật quốc gia với pháp luật quốc tế liên quan 

đến tiếp cận trợ giúp pháp lý cho phụ nữ” (năm 2015). 

6. Dự án do Quỹ nhi đồng LHQ (UNICEF) phối hợp với Bộ Tư pháp Việt Nam thực 

hiện với chủ đề: Tư pháp đối với người chưa thành niên – Chuẩn mực pháp lý quốc tế, 

kinh nghiệm của nước ngoài và những đề xuất đối với hệ thống tư pháp người chưa 

thành niên của Việt Nam, đồng thời xây dựng môn học “Tư pháp đối với người chưa 

thành niên” để đưa vào chương trình đào tạo Luật học (năm 2015).  

6. Dự án nghiên cứu do Đại sứ quán Vương quốc Anh và Thanh tra Chính phủ Việt 

Nam phối hợp thực hiện với tên gọi “Hỗ trợ kỹ thuật Chính phủ Việt Nam rà soát để 

hoàn thiện khuôn khổ pháp luật về chống tham nhũng trong kinh doanh ở Việt Nam 

nhằm cải thiện môi trường kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng minh bạch, bền vững” 

(năm 2016).                                                               

  

 


