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                                 LÝ LỊCH KHOA HỌC 
 

 

I. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ và tên:   DƯƠNG ANH SƠN 

2. Ngày sinh:        16/06/1964                                                  3. Nam/nữ: Nam 

4. Nơi đang công tác: 

Trường/viện:       Trường đại học Kinh tế-Luật, Đại học Quốc gia TP. HCM 

 Khoa:       Luật Kinh tế 

Bộ môn:          Luật Thương mại quốc tế: 

Chức vụ:  Trưởng Khoa Luật Kinh tế, Trưởng Bộ môn Luật Thương mại quốc tế 

5. Học vị:        Tiến sĩ                     năm đạt:    2002 

6. Học hàm:           Phó giáo sư             năm phong: 2011 

7. Liên lạc:  Trần Thanh Hương, Số nhà 41, Đường số 6, KP 2, HBC, Quận Thủ Đức, TP. HCM 

TT  Cơ quan Cá nhân 

1 Địa chỉ Khu phố 3, Linh Xuân, Thủ Đức, HCM 
41, Đường số 6, KP2, Hiệp Bình 

Chánh, Thủ Đức, HCM 

2 Điện thoại/ fax 08.37244555 0908224257, 0837269001 

3 Email  
duonganhson@gmail.com 

sonduong@uel.edu.vn 

4 Website   

8. Trình độ ngoại ngữ:  

TT Tên ngoại ngữ 
Nghe Nói Viết Đọc hiểu tài liệu 

Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá TB Tốt Khá TB 

1 Tiếng Nga x   x   x   x   

2 Tiếng Anh             

 

9. Thời gian công tác: 

Thời gian Nơi công tác Chức vụ 

mailto:duonganhson@gmail.com
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Từ 11/2004 

đến nay 
Trường đại học Kinh tế-Luật Trưởng Khoa   

Từ 3/3003 

đến 11/2004 
Trường đại học Luật TP. HCM Giảng viên 

 

10. Quá trình đào tạo: 

Bậc đào 

tạo 

Thời 

gian 

Nơi đào 

tạo 
Chuyên ngành Tên luận án tốt nghiệp 

Đại học 
1987-

1993 
Liên Xô Luật Kinh tế 

Điều chỉnh pháp luật đối với đầu tư nước ngoài 

tại Việt Nam 

Tiến sỹ 
1995-

2002 
Moldova 

Luật Thương mại quốc tế 

và Luật Hợp đồng 

Hợp đồng mua bán hàng hoá quốc tế- Điều 

chỉnh pháp luật việc ký kết và trách nhiệm do vi 

phạm hợp đồng 

 

II. NGHIÊN CỨU VÀ GIẢNG DẠY 

1. Các lĩnh vực chuyên môn và hướng nghiên cứu  

1.1. Lĩnh vực chuyên môn: 

- Lĩnh vực: Luật  

- Chuyên ngành: Luật Kinh tế  

- Chuyên môn: Luật hợp đồng và Luật thương mại quốc tế 

1.2. Hướng nghiên cứu: 

1. Luật Thương mại quốc tế 

2. Luật Hợp đồng 

3. Pháp luật về thuế 

2. Quá trình nghiên cứu  

TT Tên đề tài/dự án 
Mã số &  

cấp quản lý 

Thời gian 

thực hiện 

Kinh phí 

(triệu đồng) 

Chủ nhiệm 

/Tham gia 

Ngày 

nghiệm thu 

Kết 

quả 

1 

Cơ sở lý luận và thực tiễn cho 

việc xây dựng Luật thuế 

 bất động sản ở Việt Nam 

Bộ 
2003 đến 

2006 
 Tham gia 8/2006 Tốt 

2 

Đánh giá quyền tự do kinh doanh 

trong Luật doanh nghiệp Việt 

Nam 2005 

Khoa 
2005-

2006 
 Chủ nhiệm 9/2006 Tốt 

3 

Luận cứ khoa học cho việc  

hoàn thiện pháp luật hợp đồng 

Việt Nam 

Bộ 
2007-

2009 
 Chủ nhiệm 3/2010 Khá 

4 

Phân tích mối liên hệ giữa kinh tế 

và pháp luật. Cơ sở cho việc 

nghiên cứu kinh tế học pháp luật 

ở VN 

Bộ 
2012-

2014 
 

Tham 

gia/Thư ký 
6/2015 Khá 

 

III. CÁC CÔNG TRÌNH ĐÃ CÔNG BỐ 

1. Sách phục vụ đào tạo đại học, sau đại học (chuyên khảo, giáo trình, sách tham khảo) 



3 

 

TT Tên sách 

Sản phẩm của 

đề tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 

Nhà xuất 

bản 
Năm xuất bản 

Tác giả/  

đồng tác 

giả 

Bút 

danh 

3 
Giáo trình Luật hợp đồng thương mại 

quốc tế  
 ĐHQG  

TP.HCM 

2005  

Tái bản: 2007,  

 2009, 2011,  

2016. 

x  

 

2. Các bài báo 

2.1. Đăng trên tạp chí Quốc tế 

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

trang đăng bài viết, năm xuất bản 

Sản phẩm của đề tài/ dự 

án 

(chỉ ghi mã số) 
Số hiệu ISSN 

Đ

iể

m 

I

F 

1 

Некоторые положения Торгового Закона Вьетнама, 

отличающиеся от Конвенции ООН 1980г. “O договорах 

международной купли-продажи товаров”.  

 

Международные 

отношения- История и 

современность. Част 

1, Изд. Молд.  

Госуниверситета 

1998. 

  

2 

Некоторые вопросы, возникающие при заключении 

международных торговых контрактов,  

Национальный 

правовой журнал, 

No12, 2000г. 

  

3 

Форс-мажорные оговорки и порядок выдачи 

сертификата, удостоверяющего наличие Форс-

мажорных обстоятельств,  

Национальный 

правовой журнал, 

No2. 2001г 

  

4 

Переход прав собственности по договору 

международной купли-продажи товаров-Некоторые 

особeнности.  

Медуродные 

отношения-История и 

современность. Част 

1, Изд. Молд. 

Госнивеситета 1998, 

соавтор c H. Cлуту 

  

5 
Основания отвeтствeнности по договору 

международной купли-продажи товаров 

Национальный 

правовой журнал, 

Moldova, No1, 2001г. 

  

6 

Efficient Breach of Contract Journal of US-China 

Public Administration, 

July-Aug. 2020, Vol. 

17, No. 4, 147-160 

ISSN 1548- 

6591 (Print) 

ISSN 

1935-9691 

 

7 

An Analysis of SPS and TBT Measures: A Case Study 

of Vietnam Agricultural exports  

 

International Journal of Law 

Published: 30-11-2020  

Volume 6; Issue 6; 2020; 

Page No. 137-141  

 

ISSN: 2455-

2194; Impact 

Factor: RJIF 

5.12 

 

8 Regulation of the European Union on the Maximum Journal of Legal, Print ISSN:  
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2.2. Đăng trên tạp chí trong nước 

 

TT Tên bài báo khoa học Số 

tác 

giả 

Tên tạp chí,  

kỷ yếu 

Tập Số Trang Năm 

công bố 

1 Luật thương mại: Bàn về việc 

sửa đổi  

1 Tạp chí Nghiên cứu 

lập pháp 

 Số 6 39-43 2004 

2 Tính quốc tế của hợp đồng 

mua bán hàng hóa ngoại 

thương 

1 Tạp chí Khoa học 

pháp lý 

 Số 

6(25) 

32-35 2004 

3 Một số ý kiến về phạt vi phạm 

do vi phạm hợp đồng theo quy 

định của pháp luật Việt Nam  

2 Tạp chí Khoa học 

pháp lý  

 Số 

1(26) 

26-31 2005 

4 Thỏa thuận hạn chế và miễn 

trừ trách nhiệm. 

1 Tạp chí Nghiên cứu 

lập pháp 

 Số 3 44-47 2005 

5 Sự thể hiện quyền tự do kinh 

doanh trong các quy định về 

công ty trách nhiệm hữu hạn. 

1 Tạp chí Khoa học 

pháp lý 

 Số 

3(28) 

46-50 2005 

6 Có cần thiết phải có cơ chế 

giám sát vốn điều lệ hay 

không?  

1 Tạp chí Nghiên  

cứu lập pháp 

 Số 

10(85) 

56-59 2006 

7 Các quy định của Bộ luật dân 

sự 2005 về đề nghị giao kết 

hợp đồng và chấp  

nhận đề nghị giao kết hợp 

đồng-nhìn từ góc độ luật học 

so sánh 

1 Tạp chí Khoa học 

pháp lý  

 số 

6(37) 

36-40 2006 

8 Cơ sở lý luận và thực tiễn của 

việc điều chỉnh bằng pháp luật 

đối với vi phạm  

pháp luật khi chưa đến thời hạn 

thực hiện nghĩa vụ.  

1 Tạp chí Nhà nước và 

Pháp luật  

 Số 

4(216) 

51-55 2006 

9 Bàn về Khoản 3 Điều 1 Luật 

thương mại 2005. 

1 Tạp chí Nhà nước và 

Pháp luật 

 Số 

12(224) 

26-30 2006 

10 Tác động của các hình thức lỗi 

đến việc xác định trách nhiệm 

hợp đồng nhìn  

từ nguyên tắc trung thực và 

thiện chí.  

2 Tạp chí Khoa học 

pháp lý  

 Số 

1(38) 

12-17 2007 

11 Nhân việc bàn về chất lượng 

Luật Thương mại 2005: Nên 

thay đổi cách thức làm luật 

2 Tạp chí Khoa học 

pháp lý 

 Số 

3(40)  

20-25 2007 

Residue Levels of Pesticides - Comments and Criticisms Ethical and Regulatory 

Issues (Q2) 

1544-0036; 

Online 

ISSN: 1544-

0044 

9 
The European Union’s Import Conditions on 

Agricultural Products 

Empirical Economics 

Letters, 20(6): (June 2021) 

(Tạp chí ABDC) 

ISSN 

16818997 
 

10     
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12 Quy chế nền kinh tế phi thị 

trường và vấn đề minh bạch để 

ứng phó các vụ kiện bán phá 

giá 

1 Tạp chí Khoa học 

Pháp lý 

 Số 

6(43) 

24-29 2007 

13 Một số đề xuất về đối tượng 

nộp thuế, thu nhập chịu thuế và 

mức giảm trừ gia cảnh 

1 Tạp chí Nghiên cứu 

lập pháp, số chủ đề: 

Hiến kế lập pháp  

 Số 25 

(104)  

44-46 2007 

14 Việt Nam gia nhập WTO và 

vấn đề minh bạch trong họat 

động của doanh nghiệp.  

1 Tạp chí Khoa học và 

Giáo dục An ninh 

 Số 3-4 61-65 2007 

15 Luật bồi thường Nhà nước: 

Một số ý kiến về phạm vi điều 

chỉnh và thủ tục bồi thường   

2 Tạp chí Khoa học 

Pháp lý 

 Số 

2(45) 

40-45 2008 

16 Về bản chất pháp lý của hợp 

đồng tặng cho tài sản  

1 Tạp chí Nhà nước và 

Pháp luật 

 Số 

10(246) 

50-55 2008. 

17 Bàn về trách nhiệm bồi thường 

của Nhà nước khi có hành vi 

gây thiệt hại cho môi trường 

cạnh tranh  

2 Tạp chí Khoa học 

pháp lý 

 Số 

1(50) 

31-39 2009 

18 Luật thuế nhà đất-sự cần thiết 

ban hành và một số nội dung 

cơ bản 

1 Tạp chí Nghiên cứu 

lập pháp 

 Số 

11(158) 

27-33 2009 

19 Những luận cứ để mở rộng 

thẩm quyền của trọng tài 

1 Tạp chí Nhà nước và 

Pháp luật 

 Số 

11(259) 

36-42 2009 

20 Hình thức văn bản, văn bản có 

chứng thực là điều kiện có hiệu 

lực của hợp đồng 

2 Tạp chí Nghiên cứu 

lập pháp 

 Số 

18(179 

tháng 9 

28-34 2010 

21 Quy định của pháp luật về hợp 

đồng vô hiệu do bị nhầm lẫn và 

vấn đề nâng cao vai trò giải 

thích pháp luật của thẩm phán. 

1 Tạp chí Khoa học 

Pháp lý 

 Số 

1(62) 

23-30 2011 

22 Tự do hợp đồng-Từ bàn tay vô 

hình đến chủ nghĩa can thiệp. 

2 Tạp chí Nghiên cứu 

Kinh tế 

 Số 

6(397) 

44-50 2011 

23 Xác định vị trí và một số nội 

dung cơ bản của Luật Quản lý 

thuế 

1 Tạp chí Nghiên cứu 

lập pháp 

 8(216) 27-33 2012 

24 Sự cần thiết xác định pháp luật 

áp dụng trong hợp đồng mua 

bán hàng hóa quốc tế 

2 Tạp chí Tòa án Nhân 

dân 

 22 9-13 2012 

25 Thi hành và bảo vệ Hiến pháp 

trong Nhà nước pháp quyền 

1 Sách: Một số vấn đề 

lý luận và thực tiễn 

cơ bản về sửa đổi 

Hiến pháp ở Việt 

Nam hiện nay 

   2012 

 

26 Thử bàn về bản chất của hợp 

đồng từ góc độ kinh tế học 

2 Tạp chí Nhà nước và 

Pháp luật 

 3  2013 

27 Chế đổ sở hữu đất đai trong Dự 

thảo sửa đổi Hiến pháp năm 

1992 

2 Tạp chí Dân chủ và 

Pháp luật 

 4 28-33 2013 

28 Những yêu cầu cần phải được 

đặt ra khi xây dựng chế định 

hợp đồng trong Bộ luật Dân sự 

1 Đặc san Tạp chí 

Khoa học pháp lý 

 02 48-54 2013 

29 Điều kiện có hiệu lực của giao 1 Tạp chí Nghiên cứu  13 41-48 2015 
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dịch dân sự trong Dự thảo Bộ 

luật Dân sự (sửa đổi) 

lập pháp (293) 

30 Bình luận về quyền tự do 

kinh doanh trong Luật 

Doanh nghiệp năm 2014 

2 Tạp chí Khoa học 

pháp lý 

 02(96) 25-33 2016 

31 Tiêu chí kiểm soát  sáp nhập ở 

Việt Nam và kinh nghiệm của 

các quốc gia trên thế giới 

2 Nhà nước và Pháp 

luật 

 6 (338) 54-64 2016 

32 Hợp đồng vô hiệu do nhầm lẫn 

theo BLDS 2015 

1 Dân chủ và Pháp 

luật 

 3  2017 

33 Thực tiễn áp dụng pháp luật 

về xác định hành vi xâm 

phạm quyền đối với nhãn 

hiệu qua một số vụ tranh 

chấp 

2 Khoa học pháp lý  2  2017 

34 Bảo lưu quyền sở hữu và 

hiệu lực đối kháng với người 

thứ ba 

1 Nhà nước và Pháp 

luật 

 2  2018 

35 Phổ quát hóa quyền tự do kinh 

doanh trong điều kiện hội nhập 

quốc tế 

2 Nghiên cứu lập pháp  19(395) 

Kỳ 1 

tháng 

10 

13-20 2019 

 

2.3. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị Quốc tế 

TT 
Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, 

nơi tố chức 

Sản phẩm của đề 

tài/ dự án 

(chỉ ghi mã số) 

Số hiệu 

 ISBN Ghi chú 

1 

Duong Anh Son and Tran Thanh Huong, Economic 

development and Constitutional reforms in Viet Nam  
“Constitutionalism in Southeast Asia” 

 3/2008, Singapore. 

Volume 3 Cross-

Cutting Issues 

 

 

2 

Механизм правового обеспечения 

Внешнеэкономической деятeльности Республики 

Молдова. Moldova, Romania, Ucraina : Buna 

vecinatate si celaborare regionale-Materiale 

simpozionului stiitific international.  

Chisinau, 15-16 

Octombrie 1998, 

соавтор c H. Cлуту 

 1998 

3 

Duong Anh Son, Gian Thi Le Na 

Efficient Breach of Contract- International Conference 

on Industry, Business and Social Science 

 

 

Global Academic - 

Industrial 

Cooperation 

Society (GAICS) 

 

(IBSS 

2019) 

2019 

 

2.4. Đăng trên kỷ yếu Hội nghị trong nước 

TT 
Tên tác giả, tên bài viết, tên Hội nghị, thời gian tổ chức, 

nơi tố chức 

Sản phẩm của đề tài/ dự 

án 

(chỉ ghi mã số) 

Số hiệu 

 ISBN Ghi chú 

1 

Một số ý kiến về đối tượng nộp thuế và thu nhập chịu thuế 

Hội thảo khoa học góp ý kiến cho Dự thảo Luật Thuế thu 

nhập cá nhân do Bộ tài chính tổ chức tại TP. HCM ngày 3-

Hội thảo khoa học “Đóng 

góp ý kiến cho Dự thảo 

Luật Thuế thu nhập cá 

 

2007 
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4/7/2007. nhân do Bộ tài chính tổ 

chức tại TP. HCM ngày 3-

4/7/2007.” 

3 

Một số ý kiến về nâng cao chất lượng đào tạo sinh 

viên luật.  

Kỷ yếu hội thảo khoa học 

“Đổi mới phương pháp 

giảng dạy” Khoa Kinh tế, 

ĐHQG TP. HCM tổ chức, 

tháng 2/2009 

 2009 

4 

Đào tạo và nghiên cứu luật tại ĐHQG TP. HCM- 

định hướng xây dựng và phát triển ( 

Kỷ yếu hội thảo khoa học 

“Định hướng xây dựng và 

phát triển hoạt động đào 

tạo và nghiên cứu luật tại 

Khoa Kinh tế, ĐHQG TP. 

HCM” Ngày 23/5/2009. 

Đồng tác giả với TS. 

Nguyễn Thành Đức. 

 2009 

5 

Cần phải làm gì để bảo về doanh nghiệp của các 

nhà đầu tư trong nước trước các nhà đầu tư nước 

ngoài trong lĩnh vực phân phối bán lẻ. 

Kỷ yếu hội thảo khoa học 

“Nâng cao năng lực cạnh 

tranh của các doanh nghiệp 

Việt Nam trong lĩnh vực 

phân phối bán lẻ”, Khoa 

Kinh tế, tháng 6/2009 

 2009 

6 

Luật Bảo vệ người tiêu  ung-một số vấn đề về 

trách nhiệm sản phẩm và miễn trừ trách nhiệm sản 

phẩm. 

 

Kỷ yếu hội thảo khoa học 

về Dự luật Bảo vệ người 

tiêu  ung do VCCI tổ 

chức tại TP. HCM ngảy 

7/9/2009. 

 2009 

7 

Thực trạng và hiệu quả áp dụng chế tài hành chính 

bảo nhằm bảo vệ người tiêu dung 

 

Kỷ yếu hội thảo khoa học 

“Pháp luật bảo vệ người 

tiêu  ung-Kinh nghiệm 

quốc tế, thực trạng và 

triển vọng ở Việt Nam” do 

Viện Nhà nước và Pháp 

luật phối hợp Viện KAS 

của Liên Bang Đức tổ chức 

ngày 16-17/11/2009 tại TP. 

HCM 

 2009 

8 
Một vài suy nghĩ về định hướng sửa đổi Luật Thương  

mại 2005. (Đồng tác giả với TS. Trần Thanh Hương) 

Bài viết cho Hội thảo do 

VCCI tổ chức tại TP. HCM 

ngày 23/8/2011 

“Định hướng sửa đổi luật 

Thương mại 2005” 

 

 

2011 

9 
Tranh chấp biển đông và một số vấn đề pháp lý 

 quốc tế liên quan. (Đồng tác giả với ThS. Hoàng Việt) 

Hội thảo: Kinh tế biển-tiềm 

năng và phát triển 
 

2011 

10 
Một số ý kiến về chế độ kinh tế trong Dự thảo sửa 

 đổi Hiến pháp 1992 

Bài viết cho Hội thảo khoa 

học “Góp ý Dự thảo sửa đổi 

Hiến pháp năm 1992”  

 
11/9/ 2013 

11 
Những yêu cầu cần phải được đặt ra khi xây dựng  

Chế định hợp đồng trong Bộ luật Dân sự 

Bài viết cho Hội thảo “Góp ý 

Dự thảo Bộ luật dân sự sửa 

đổi 2005” được tổ chức tại 

Trường Đại học Luật TP. 

HCM ngày 14 tháng 10 năm 

2013  

 

14/10/201

3 

12 Quyền tự do kinh doanh và giới hạn phạm vi áp dụng Hội thảo “Cơ sở lý luận và  9/5/2014 



8 

của Luật Doanh nghiệp thực tiễn hoàn thiện pháp luật 

doanh nghiệp ở Việt Nam” do 

Tạp chí Nghiên cứu lập pháp 

phối hợp với Trường đại học 

Kinh tế -Luật tổ chức tại TP. 

HCM 

13 

Nhu cầu bào vệ Hiến pháp theo Hiến pháp 2013 

 

Hội thảo khoa học “Triển 

khai thi hành cơ chế bảo vệ 

Hiến pháp theo Hiến pháp 

năm 2013” “Triển khai thi 

hành cơ chế bảo vệ Hiến 

pháp theo Hiến pháp năm 

2013” do Viện Nhà nước 

và Pháp luật và Viện KAS 

tổ chức tại TP. 

 

6-

7/10/2014 

14 
Một số bình luận về quyền tự do kinh doanh trong Luật 

Doanh nghiệp 2014 

Hội thảo khoa học “Luật 

Doanh nghiệp năm 2014 và 
Luật Đầu tư năm 2014: 

Những cải cách nhằm hiện 
thực hóa quyền tự do kinh 
doanh” Do Trường Đại học 

Luật TP. HCM tổ chức 

 

10/ 2015 

15 
Cam kết thuế quan giữa Việt Nam và ASEAN, WTO 

và TPP 

Hội thảo khoa học “Tác động 

của TPP đến kinh tế Việt 

Nam” TP. HCM, 28/12/2015 

do Trường Đại học Kinh tế 

Luật phối hợp vơi Viện 

Nghiên cứu và Phát triển TP. 

HCM tổ chức. 

 

28/18/201

5 

16 

Dương Anh Sơn & Nguyễn Hải An – Thực tiễn áp 

dụng pháp luật về xác định hàn vi xâm phạm quyền đối 

với nhãn hiệu qua một số vụ tranh chấp 

Hội thảo khoa học “Sở hữu trí 

tuệ và thương mại: Pháp luật 

và thực tiễn áp dụng” Trường 

Đại học KInh tế Luật Phối 

hợp với Cục sở hữu trí tuệ và 

Trường Đại học Indiana (Hoa 

Kỳ) tổ chức. 

 

12/2016 

 

 

TP.HCM, ngày 12 tháng 09 năm 2021 

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN 

 

 

 

 

 

  

 

 

 


