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THÔNG TIN GIẢNG VIÊN 

 

Họ và tên: ĐỖ THỊ ÁNH HỒNG  

Ngày sinh: 22/02/1989 

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 – Trường ĐH 

Luật Hà Nội  

Giảng dạy các môn: Luật So sánh, Luật Hợp đồng So 

sánh, Tiếng Anh pháp lý  

Địa chỉ email: anhhongdo22@gmail.com; 

doanhhong@hlu.edu.vn  

Điện thoại: +84 975 021 893 

 

 

 

 

1. Trình độ học vấn 

Trường Đại học Thời gian đào tạo Văn bằng Điểm TBC 

Trường ĐH Luật 

Hà Nội 

05/2017-05/2021 Nghiên cứu sinh 

Chuyên ngành Luật 

Hình sự 

 

Trường ĐH 

Latrobe, Australia  

07/2012 – 12/2013 Thạc sĩ Quản trị 

kinh doanh 

7.22 

Trường ĐH Luật 

Hà Nội 

09/2007 – 06/2011 Cử nhân Luật  

Chuyên ngành Luật 

Kinh tế 

8.08 

2. Đề tài nghiên cứu khoa học (đã nghiệm thu) 
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TT  TÊN CÔNG TRÌNH  LOẠI CÔNG TRÌNH  

TƯ 

CÁCH 

THAM 

GIA  

NĂM 

CÔNG 

BỐ  

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  

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 

7.  Chuyên đề: “Nghiên cứu so Đề tài NCKH cấp cơ sở: Tác giả Tháng 
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sánh các loại hình DNXH - 

Kinh nghiệm cho Việt Nam” 

 

“Nghiên cứu so sánh chế 

định doanh nghiệp xã hội 

trong hệ thống pháp luật của 

một số nước trên thế giới và 

bài học kinh nghiệm cho 

Việt Nam” 

chuyên đề  12/2017 

8.  

Biên dịch Luật: “Companies 

Act 2006” (UK) – Từ trang 53 

đến trang 59 và từ trang 636 đến 

trang 761 trong bản gốc (từ 

Điều 1202 đến hết văn bản). 

Companies Act 2006” (UK) 
Biên dịch 

viên  

Tháng 

12/2018 

9.  

Biên dịch Luật: “The Revised 

Model Business Corporation 

Act (2011)” (US) – Từ trang 

469 đến trang 584 trong bản gốc 

(từ Điều 13.03 đến hết văn bản). 

“The Revised Model 

Business Corporation Act 

(2011)” (US) 

Biên dịch 

viên 

Tháng 

12/2018 

3. 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  
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4.  

Bài tham luận: Bảo vệ quyền 

của người chưa thành niên phạm 

tội trong luật hình sự New 

Zealand, Canada và Việt Nam 

dưới góc độ so sánh 

Hội thảo khoa học cấp 

Trường: “Quyền của 

người chưa thành niên 

trong pháp luật hình sự 

một số nước trên thế giới 

và kinh nghiệm cho Việt 

Nam 

Tác giả 

bài tham 

luận  

tháng 

10/2017  

5.  

Bài tham luận: Quyền giáo dục 

thể hiện trong các quy định của 

pháp luật hình sự việt nam về 

biện pháp giáo dục người dưới 

18 tuổi phạm tội 

Hội thảo khoa học cấp 

Trường: Quyền giáo dục 

theo quy định của pháp 

luật một số quốc gia trên 

thế giới và kiến nghị cho 

Việt Nam 

Tác giả 

tham 

luận  

tháng 

12/2017  

6.  

Bài tham luận: Quyền giáo dục 

thể hiện trong các quy định áp 

dụng đối với người chưa thành 

niên phạm tội dưới góc độ so 

sánh luật 

Hội thảo khoa học cấp 

Trường: Quyền giáo dục 

theo quy định của pháp 

luật một số quốc gia trên 

thế giới và kiến nghị cho 

Việt Nam 

Tác giả 

tham 

luận  

tháng 

12/2017  

7.  

Bài tham luận: Các quy định 

chung về biện pháp giám sát, 

giáo dục người dưới 18 tuổi 

phạm tội được miễn trách nhiệm 

hình sự theo quy định trong 

pháp luật quốc tế, pháp luật hình 

sự một số nước dưới góc độ so 

sánh 

Hội thảo khoa học cấp 

Trường: Góp ý dự thảo 

nghị định chi tiết thi hành 

các biện pháp giám sát, 

giáo dục người dưới 18 

tuổi được miễn trách 

nhiệm hình sự  

 

Tác giả 

bài tham 

luận  

tháng 

12/2017  

8.  

Bài tham luận: Nghiên cứu so 

sánh quy định về độ tuổi và biện 

pháp khiển trách áp dụng đối với 

người chưa thành niên phạm tội 

theo pháp luật một số quốc gia 

và bài học kinh nghiệm cho Việt 

Nam 

Hội thảo khoa học cấp 

Trường: Góp ý dự thảo 

nghị định chi tiết thi hành 

các biện pháp giám sát, 

giáo dục người dưới 18 

tuổi được miễn trách 

nhiệm hình sự  

 

Tác giả 

bài tham 

luận  

tháng 

12/2017  

9.  Bài tham luận: Giảng viên nữ Hội thảo khoa học cấp Tác giả tháng 
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với hoạt động đổi mới phương 

pháp giảng dạy và nghiên cứu 

khoa học chuyên môn luật 

 

Trường: Phát huy vai trò 

của lao động nữ trong tiến 

trình xây dựng Trường 

Đại học Luật Hà Nội 

thành trường trọng điểm 

về đào tạo cán bộ pháp 

luật 

tham 

luận  

10/2018 

10.  

Bài tham luận: Hợp đồng vô 

hiệu do vi phạm điều kiện về 

chủ thể theo pháp luật Mỹ 

Hội thảo khoa học cấp 

Khoa: Hợp đồng vô hiệu 

theo quy định pháp luật 

một số quốc gia 

Tác giả 

bài tham 

luận  

Tháng 

09/2018  

11. 

Bài tham luận: Mô hình quản trị 

đại học tại Úc và bài học kinh 

nghiệm cho Việt Nam 

Hội thảo khoa học cấp 

Trường: Quản trị đại học 

hiện đại 

Tác giả 

bài tham 

luận 

Tháng 

10/2018 

12.  

Bài tham luận: Mô hình quản trị 

đại học tại Hàn Quốc và bài học 

kinh nghiệm cho Việt Nam 

Hội thảo khoa học cấp 

Trường: Quản trị đại học 

hiện đại 

Tác giả 

bài tham 

luận  

Tháng 

10/2018 

13.  

Bài tham luận: Mô hình quản trị 

công ty cổ phần theo quy định 

pháp luật Mỹ và kinh nghiệm 

cho Việt Nam. 

Hội thảo khoa học cấp 

Khoa : Mô hình quản trị 

công ty cổ phần theo quy 

định pháp luật một số 

quốc gia và kinh nghiệm 

cho Việt Nam. 

Tác giả 

bài tham 

luận  

Tháng 

11/2018 

14.  

Bài tham luận: Hợp đồng hành 

chính trong pháp luật Nga và 

kinh nghiệm cho Việt Nam.  

 

Hội thảo khoa học cấp 

Khoa: Hợp đồng hành 

chính trong pháp luật một 

số quốc gia và kinh 

nghiệm cho Việt Nam. 

Tác giả 

bài tham 

luận  

Tháng 

08/2019 

15.  

Bài tham luận: Hợp đồng hành 

chính trong pháp luật Trung 

Quốc và kinh nghiệm cho Việt 

Nam. 

Hội thảo khoa học cấp 

Khoa: Hợp đồng hành 

chính trong pháp luật một 

số quốc gia và kinh 

nghiệm cho Việt Nam. 

Tác giả 

bài tham 

luận  

Tháng 

08/2019 

16.  

Bài tham luận: Chấm dứt hợp 

đồng do vi phạm hợp đồng theo 

pháp luật Anh và bài học kinh 

Hội thảo khoa học cấp 

Khoa: Chấm dứt hợp đồng 

Tác giả 

bài tham 

luận  

Tháng 

10/2019  
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nghiệm cho Việt Nam 

 

theo pháp luật một số 

quốc gia và bài học kinh 

nghiệm cho Việt Nam 

17.  

Bài tham luận: Pháp luật quốc tế 

và một số quốc gia về chống 

phân biệt đối xử với phụ nữ 

 

 

Hội thảo khoa học cấp 

Trường: Pháp luật quốc tế 

và một số quốc gia về 

chống phân biệt đối xử 

Tác giả 

bài tham 

luận  

Tháng 

11/2019  

4. Hướng dẫn sinh viên: đạt giải nhì Cuộc thi sinh viên nghiên cứu khoa học cấp 

trường các năm học 2016-2017, 2017-2018.  

5. Tham gia giảng dạy các môn học cho sinh viên 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)  

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

công ty trong và ngoài nước...  

 


