
THÔNG TIN GIẢNG VIÊN 

                                                                                                                      

HỌ VÀ TÊN: ĐẶNG THỊ HỒNG TUYẾN 

CHỨC VỤ: GIẢNG VIÊN 

HỌC VỊ: Thạc sĩ từ năm  2013, cơ sở đào tạo: 

Trường Đại học Luật Hà Nội 

THÂM NIÊN GIẢNG DẠY: Từ năm 2009 đến 

nay 

ĐƠN VỊ CÔNG TÁC: Trung tâm Nghiên cứu So 

sánh luật tư, Viện Luật So sánh. 

CÁC MÔN HỌC ĐẢM NHIỆM: Luật So sánh, 
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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 
Quyền sở hữu trí tuệ trong một 

số giao dịch thương mại quốc 

tế 

Trường 

Tác giả 

Chuyên đề 2013 

2 

Nghiên cứu so sánh các quy 

định chung trong luật hợp 

đồng một số nước trên thế giới 

(Anh, Mỹ, Pháp, Đức) 

Trường 

Thư ký Đề 

tài, tác giả 

chuyên đề 
2014 

3 

Nghiên cứu so sánh các quy 

định về bồi thường thiệt hại 

ngoài hợp đồng trong pháp 

luật Anh, Đức và Nga. 

Trường 

Chủ nhiệm 

đề tài, tác 

giả chuyên 

đề 

2016 
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2. BÀI BÁO TRONG NƯỚC 

Số lượng: 2 

Cụ thể: 

1. “Đạo Hồi và ảnh hưởng của nó tới quyền phụ nữ của một số quốc gia châu 

Á”, Tạp chí Nghề Luật, số 3/2011. 

2. “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”, Tạp chí Luật học, số 

5/2017. 

3. BÀI VIẾT HỘI THẢO CÁC CẤP 

T

T 
Tên chuyên đề Tên hội thảo 

Cấp quản lý 

(quốc tế, trong 

nước, trường, 

khoa) 

Thời gian 

tổ chức 

1.  Pháp luật về các biện 

pháp bảo vệ quyền chống 

cạnh tranh không lành 

mạnh trong lĩnh vực 

SHCN – Một số vướng 

mắc và kiến nghị 

Thực trạng thương 

mại hóa và bảo vệ tài 

sản trí tuệ của các 

doanh nghiệp Việt 

Nam 

Trường 05/2012 

2.  Kinh nghiệm tổ chức Hệ 

thống tòa án Úc 

Kinh nghiệm tổ chức 

Hệ thống tòa án một 

số nước trên thế giới 

Trường 11/2012 

3.  Thủ tục tố tụng dân sự 

Anh – Vài kinh nghiệm 

cho tố tụng dân sự Việt 

Nam 

Thủ tục tố tụng dân 

sự một số nước trên 

thế giới 

Trường 10/2013 



4. 1 Giảng dạy luật so sánh 

chuyên ngành tại một số 

trường đại học Singapore 

– Bài học kinh nghiệm 

cho 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 

Trường 10/2016 

5.  Chấm dứt hợp đồng 

trong pháp luật dân sự 

Việt Nam  

Những nội dung sửa 

đổi BLDS của Cộng 

hoà Pháp về nghĩa vụ 

và hợp đồng 

Trường 12/2016 

6.  Một số vấn đề về án lệ ở 

Anh 

Án lệ - lý luận và 

thực tiễn ở Việt Nam 

và các nước 

Quốc tế 07/2017 

 

4. THAM GIA GIẢNG DẠY CÁC MÔN HỌC: 

GIẢNG DẠY CHÍNH QUY 

- Môn: Luật So sánh,  từ năm 2009 đến nay. 

- Môn: Luật Hợp đồng So sánh, từ năm 2017 đến nay. 

 

 


