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I. LÝ LỊCH KHOA HỌC: 

Họ và tên: Bùi Thị Hằng Nga .......................................  Giới tính: Nữ 

Ngày tháng năm sinh: 30/11/1982 ..................................  Nơi sinh: Gia Lai 

Dân tộc: Kinh..................................................................  Quốc tịch: Việt Nam 

Quê quán: An Nhơn, Bình Định. 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc:  374 Nguyễn Thị Định, Phường Thạnh Mỹ Lợi Q2, 

Tp. Hồ Chí Minh. 

Điện thoại cơ quan: 028 3724 4555...........  Điện thoại Di động: 0966002209 

Fax: 028 3724 4555 ...................................  E-mail: ngabth@uel.edu.vn 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học 

Hệ đào tạo: Chính quy        Thời gian đào tạo: Từ  2000 đến 2005 

Nơi học (trường, thành phố): Đại học Luật TP.HCM 

Ngành học: Luật Thương mại 

Tên đồ án, luận án hoặc môn thi tốt nghiệp: Một số vấn đề pháp lý về hoạt động bao 

thanh toán 

Ngày và nơi bảo vệ đồ án, luận án hoặc thi tốt nghiệp: Đại học Luật Hà Nội. 

Người hướng dẫn: ThS Phan Thị Thành Dương 

2. Thạc sĩ 

Hệ đào tạo: Chính quy                Thời gian đào tạo: Từ  2005 đến 2009 

Nơi học (trường, thành phố): Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh. 

Ngành học: Luật kinh tế 

Tên luận văn: Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh trong hợp đồng nhượng quyền thương mại 

Ngày và nơi bảo vệ luận văn: 12/12/2008 tại Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh. 

Người hướng dẫn:  TS. Bùi Xuân Hải 

 

Ảnh  

3x4 

Đóng dấu 

giáp hình 



3. Tiến sĩ 

Hệ đào tạo: Chính quy Thời gian đào tạo: Từ  2015  đến 2020 

Nơi học (trường, thành phố): Trường ĐH Kinh tế -Luật ĐHQG TPHCM .......................  

Ngành học: Luật Kinh tế ...................................................................................................  

Tên luận án: Quyền sở hữu trí tuệ trong mối tương quan với pháp luật cạnh tranh 

Ngày và nơi bảo vệ luận văn: 12/6/2020 tại Trường ĐH Kinh tế -Luật ĐHQG TPHCM 

Người hướng dẫn: HD1/HDĐL: PGS.TS Dương Anh Sơn ..............................................  

 

4.Trình độ ngoại ngữ: 

 Tiếng Anh - Trình Độ: Toeic 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN TỪ KHI TỐT NGHIỆP ĐẠI 

HỌC 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

2005-2006 Khoa Luật ĐH Đà Lạt Giảng viên 

2006 đến 2008 Trường cán bộ NN&PTNT II Giảng viên 

2009 đến nay Trường Đại học Kinh tế - Luật Giảng viên 

 

IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Đề tài/dự án 

TT Tên đề tài/dự án 
Mã số &  

cấp quản lý 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

Chủ nhiệm 

/Tham gia 

Ngày 

nghiệm 

thu 

Kết 

quả 

1. 

Đăng ký bảo hộ, sử dụng 

chỉdẫn địa lý nông sản ở Việt 

Nam- những vấn đè pháp lý 

16-HĐ- 

NCKH 
12 Chủ nhiệm 

T12/2008 

Tốt 

2. 

Tính liên kết giữa pháp luật 

cạnh tranh và pháp luật sở 

hữu trí tuệ trong hệ thống 

pháp luật các quốc gia Châu 

Á 

CS2017-10 12 Chủ nhiệm T10/2017 Tốt 

3. 
Rủi ro trong hoạt động thanh 

toán thẻ tại Việt Nam 
CS2017-14 12 Tham gia T4/2018 Khá 

4.  

Quyền tự do kinh doanh - 

quyền kinh tế của con 

người trong luật doanh 

nghiệp Việt Nam 

C2017-34- 

05 
24 Tham gia T9/2019 Tốt 

5 Lạm dụng quyền sở hữu trí CS2017-10 12 Chủ nhiệm T10/2020 Tốt 



tuệ và yêu cầu điều chỉnh 

bằng pháp luật cạnh tranh 

6 
Thuế thu nhập cá nhân và 

vấn đề kiểm soát khu vực 

kinh tế chưa được quan sát 

C2020-25-

05 
24 Tham gia   

7 

Trách nhiệm xã hội của 

doanh nghiệp trong pháp 

luật bảo về quyền lợi người 

tiêu dùng 

C2020-30-

05 
24 Tham gia   

 

2. Sách tham khảo 

TT Tên tác giả, tên sách Năm, Nhà xuất bản 
Ghi 

chú 

1 
Thỏa thuận hạn chế cạnh tranh trong hợp đồng 

nhượng quyền thương mại (Sách chuyên khảo) 

Nxb Tổng hợp 

TP.HCM năm 2009 

 

 

2 
Pháp luật kinh doanh bảo hiểm (Sách tham 

khảo) 

Nxb ĐHQG TP. 

HCM năm 2015 

 

 

3  
Pháp luật doanh nghiệp – quy định và tình 

huống (Chủ biên - Sách tham khảo) 

Nxb ĐHQG TP. 

HCM năm 2017 

 

 

4 
Pháp luật thương mại hàng hóa và dịch vụ – Quy 

định và tình huống (Chủ biên - Sách tham khảo) 

Nxb ĐHQG TP. 

HCM năm 2018 

 

5 
Pháp luật kinh doanh bảo hiểm (Tài liệu học tập 

– đồng tác giả) 

Nxb ĐHQG TP. 

HCM năm 2018 

 

6 
Pháp Luật kinh doanh bảo hiểm Việt Nam (Sách 

tham khảo- đồng chủ biên) 

Nxb ĐHQG TP. 

HCM năm 2020 

 

 

3. Các bài báo 

TT 

Tên tác giả, tên bài viết, tên tạp chí và số của 

tạp chí,  

trang đăng bài viết, năm xuất bản 

Số, Trang, Số 

hiệu ISSN 
Ghi chú 

1 

Bùi Thị Hằng Nga, Trần Thị Thu Ngân, Im lặng 

trong giao kết hợp đồng, Tạp chí Tòa án nhân 

dân số 23/2016 

23-2016,18 

1850- 4875 

 

2 
Bùi Thị Hằng Nga, Trần Thị Thu Ngân, Điều 

kiện hủy bỏ hợp đồng theo quy định của Bộ luật 

21-2016, 46, 

0866-7357 

 



Dân sự, Tạp chí kiểm sát số 21/2016 

 

3  

Bùi Thị Hằng Nga, Từ chối chuyển giao quyền 

sở hữu trí tuệ dưới góc nhìn của pháp luật cạnh 

tranh, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp 

08(336)-T4/2017, 

7, 1859-2953 

 

4 

Bùi Thị Hằng Nga, Lê Thị Diễm, Ngoại lệ trong 

sao chép tác phẩm theo pháp luật Việt Nam, Tạp 

chí Nghề luật 

 

3-2017, 36 

1859-3631 

 

5 

Bùi Thị Hằng Nga, Thỏa thuận bán kèm trong 

hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ dưới 

góc nhìn của pháp luật cạnh tranh, Tạp chí 

Nghiên cứu lập pháp  

 

18(346)-T9/2017, 

31, 1859-2953 

 

6 

Bùi Thị Hằng Nga, Mối tương quan giữa Luật 

Cạnh tranh và Luật Sở hữu trí tuệ trong quá 

trình thực thi quyền sở hữu trí tuệ, Tạp chí 

Nghiên cứu lập pháp số 12/2017 

 

23(251) T12/2017, 

33, 1859-2953 

 

7 

Bùi Thị Hằng Nga, Hành vi định giá bất hợp lý 

trong hoạt động chuyển giao quyền sở hữu trí 

tuệ theo quy định của pháp luật cạnh tranh, Tạp 

chí Nghiên cứu lập pháp số 18/2018 

 

18 (370) T9/2018, 

49, 1859-2953 

 

8 

Bùi Thị Hằng Nga, Điều chỉnh của pháp luật 

cạnh tranh đối với điều khoản chuyển giao 

ngược trong hợp đồng chuyến giao quyền sở 

hữu trí tuệ, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp  

04(380) T2/2019, 

19, 1859-2953 

 

9 

Bùi Thị Hằng Nga, Học thuyết điều kiện thiết 

yếu và nghĩa vụ chuyển giao quyền sở hữu trí 

tuệ theo quy định của pháp luật cạnh tranh, Tạp 

chí Nghiên cứu lập  

2019,  

1859-2953 

 

10 

Bùi Thị Hằng Nga, Lý thuyết đòn bẩy và hành vi 

bán kèm/ chuyển giao cả gói trong hợp đồng 

chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ, Tạp chí 

PTKHCN- Chuyên san Kinh tế - Luật và Quản 

2019, 

2588-1051 

 



lý  

11  

Bùi Thị Hằng Nga, Áp dụng nguyên tắc vi phạm 

mặc nhiên và lập luận hợp lý nhằm đánh giá hành 

vi vi phạm pháp luật cạnh tranh của chủ sở hữu 

quyền sở hữu trí tuệ, Tạp chí PTKHCN- Chuyên 

san Kinh tế - Luật và Quản lý 

2020, 

2588-1051 

 

12 

Bùi Thị Hằng Nga, Học thuyết lạm dụng quyền sở 

hữu trí tuệ và hành vi vi phạm pháp luật cạnh 

tranh của chủ sở hữu quyền sở hữu trí tuệ, Tạp chí 

Nhà nước và Pháp luật 

2020,  

ISSN 0806-7446 

 

13  

Bùi Thị Hằng Nga, Bảo hộ chỉ dẫn địa lý- yêu 

cầu của phát triển nông nghiệp bền vững, Tạp 

chí Nghiên cứu lập pháp 

2020,  

1859-2953 

 

14 

Bùi Thị Hằng Nga, Lạm dụng quyền sở hữu trí 

tuệ và rào cản gia nhập thị trường, Tạp chí Luật 

học 

2020,  

868 - 3522 

 

15 

Bùi Thị Hằng Nga, Điều chỉnh của Luật Cạnh 

tranh đối với hành vi ấn định giá bán hàng hóa 

trong hợp đồng đại lý thương mại, Tạp chí Nhà 

nước và Pháp luật 

2021,  

ISSN 0806-7446 

 

16 

Bùi Thị Hằng Nga- Nguyễn Minh Bách Tùng, 

Bảo hộ chỉ dẫn địa lý: yêu cầu của phát triển 

nông nghiệp bền vững, Tạp chí Nghiên cứu lập 

pháp 

2021,  

1859-2953 

 

17 

Nguyễn Đình Huy- Bùi Thị Hằng Nga, Chế độ 

tài chính của doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ 

tại Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu lập pháp 

2021,  

1859-2953 

 

18 

Bùi Thị Hằng Nga, Nghĩa vụ chuyển giao lại các 

cải tiến sáng chế trong hợp đồng chuyển giao 

công nghệ theo quy định của pháp luật cạnh 

tranh, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật 

2021,  

ISSN 0806-7446 

 

19 

Bùi Thị Hằng Nga, Lạm dụng quyền sở hữu trí 

tuệ và tác động hạn chế cạnh tranh, Tạp chí 

Khoa học pháp lý Việt Nam 

2021 
ISSN 1859-3879 

 

20 Bùi Thị Hằng Nga, Nguyễn Thảo Linh, Xác lập 2021,   



quyền tác giả cho AI, Tạp chí Nghiên cứu lập 

pháp 

1859-2953 

4. Các Bài kỷ yếu Hội thảo 

TT Tên bài kỷ yếu Tên Hội thảo 
Thời 

gian 

1 
Bùi Thị Hằng Nga- Trần Thị Thu Ngân, Điều 

kiện hủy bỏ hợp đồng theo quy định BLDS 

Những điểm mới 

của BLDS 

12/2016 

2 

Bùi Thị Hằng Nga, Trần Thị Thu Ngân, Điểm 

mới của BLDS 2015 về lãi suất 

 

Những điểm mới 

của BLDS 

12/2016 

3  

Bùi Thị Hằng Nga- Lê Thị Diễm, Ngoại lệ trong 

sao chép tác phẩm theo pháp luật Việt Nam dưới 

góc độ so sánh với Hiệp định TPP và pháp luật 

một số nước 

Hội thảo Sở hữu 

trí tuệ và thương 

mại 

12/2016 

4 

Bùi Thị Hằng Nga- Trần Thị Thu Ngân, Thực 

trạng đăng kí và sử dụng chỉ dẫn địa lý tại Việt 

Nam, một số kiến nghị trong bối cảnh Việt Nam 

gia nhập TPP 

Hội thảo Sở hữu 

trí tuệ và thương 

mại 

12/2016 

5 

Bùi Thị Hằng Nga, Interface between 

competition law and intellectual property law in 

the enforcement of intellectual property right in 

Vietnam 

Hội thảo quốc tế 

các nhà khoa học 

trẻ (ICYREB 

2017) 

11/2017 

6 

Bùi Thị Hằng Nga, Một số đề xuất nhằm thúc 

đẩy hoạt động nghiên cứu khoa-c học tại trường 

Đại Học Kinh Tế - Luật dưới góc nhìn của 1 

giảng viên  

Hội nghị nghiên 

cứu khoa học 

12/2017 

7 

Bùi Thị Hằng Nga, Nghĩa vụ cung cấp thông tin 

của bên mua bảo hiểm trong hợp đồng bảo hiểm 

nhân thọ  

 

Hoàn thiện pháp 

luật về hợp đồng 

bảo hiểm nhân thọ 

3/2019 

8 

Bùi Thị Hằng Nga- Nguyễn Thị Phương Thảo, 

Giới hạn quyền tự do thỏa thuận của thành viên, 

cổ đông trong công ty 

Hội nghị: Đối thoại 

với doanh nghiệp 

các vướng mắc, bất 

cập về bảo vệ nhà 

đầu tư trong bối 

cảnh hội nhập theo 

Luật đầu tư, Luật 

doanh nghiệ 

 

9/2019 

9 
Bùi Thị Hằng Nga, Áp dụng nguyên tắc vi phạm 

mặc nhiên và lập luận hợp lý nhằm đánh giá 

Hội nghị Khoa 

học Cán bộ- 

Giảng viên trẻ 

 

10/2019 



hành vi vi phạm pháp luật cạnh tranh của chủ 

sở hữu quyền sở hữu trí tuệ 

Trường ĐH Kinh 

tế- Luật 

10 

Bùi Thị Hằng Nga- Nguyễn Minh Bách Tùng, 

Bảo hộ chỉ dẫn địa lý cho nông sản- từ yêu cầu 

của phát triển nông nghiệp bền vững 

Hội thảo Quốc tế 

phát triển nông 

nghiệp ở Việt 

Nam- kinh nghiệm 

các quốc gia châu 

Á 

 

7/2020 

11  
Bùi Thị Hằng Nga, Luật cạnh tranh về hành vi 

định giá bán lại trong hợp đồng phân phối 

Hội thảo: Hoàn 

thiện các quy định 

của Luật doanh 

nghiệp, Luật 

đầu tư và Luật 

cạnh tranh đáp 

ứng nhu cầu hội 

nhập quốc tế 

 

6/2020 

12 
Bùi Thị Hằng Nga, Chế độ tài chính của doanh 

nghiệp bảo hiểm 

Hội nghị: Đối 

thoại với doanh 

nghiệp về các khó 

khăn, vướng mắc 

cho doanh nghiệp 

trong hoạt động 

kinh doanh bảo 

hiểm 

 

10/2020 

13 

Bùi Thị Hằng Nga, Điều chỉnh của pháp luật 

cạnh tranh đối với hoạt động thực thi quyền sở 

hữu trí tuệ quy định pháp luật của các quốc gia 

và kinh nghiệm cho Việt Nam 

Hội thảo quốc tế: 

Khoa học quốc tế 

ICYREB 2020 

 

 

12/2020 

 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN 

Hoặc XÁC NHẬN CỦA ĐỊA PHƯƠNG 

Ký tên, đóng dấu 

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2021 

NGƯỜI KHAI 
Ký và ghi rõ họ tên 

 

 

 

Bùi Thị Hằng Nga 
 


