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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

_________________ 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC CỦA CHỦ NHIỆM ĐỀ TÀI 

 

1. Họ và tên: NGUYỄN HUỲNH ANH NHƯ 

 

2. Nam/Nữ: Nữ 

3. Năm sinh:     1984 4. Nơi sinh: Đồng Nai 

5. Học hàm: 

6. Học vị: Thạc sĩ 

Năm được phong học hàm: 

Năm đạt học vị: 2011 

7. Địa chỉ nhà riêng: 23A, đường số 53, phường Hiệp Bình Chánh, quận Thủ 

Đức, Tp. Hồ Chí Minh 

 

8. Liên lạc:  

ĐTCQ:  ĐTNR : 

Fax: ĐTDĐ: 0908 773 235 

Email: nhu.nha@ou.edu.vn 

9. Đơn vị công tác hiện nay: 

Khoa Luật, Trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh 

Chức vụ: Giảng viên 

Lĩnh vực chuyên môn hiện nay: Luật 

10. Quá trình đào tạo: 

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên môn Năm tốt nghiệp 

Đại học Trường Đại học 

Luật thành phố 

Hồ Chí Minh 

Luật Hành chính 2007 



 

Thạc sĩ Trường Đại học 

Luật thành phố 

Hồ Chí Minh 

Luật Hành chính 2011 

Tiến sĩ / / / 

 

11. Quá trình công tác: 

 

Thời gian (từ 

năm đến năm) 

Vị trí công tác Đơn vị/ Cơ quan công tác 

2008 – T3.2016 Giảng viên Trường Cao đẳng Tài chính 

– Hải quan 

T3.2016 - nay Giảng viên Trường Đại học Mở thành 

phố Hồ Chí Minh 

12. Hoạt động khoa học và công nghệ (chỉ nêu những hoạt đông Khoa học vŕ 

công nghệ đã hoàn thành trong 05 năm gần đây) 

 

a) Các sách đã xuất bản (nếu tham gia biên soạn hoặc là đồng tác giả 

xin ghi rõ) 

 

STT Tên sách 
Nhà xuất 

bản 
Năm xuất bản Ghi chú 

/ / / / / 

 

b) Các bài báo đã công bố:  

 

STT Tên bài báo 
Tên tạp chí, 

kỷ yếu 

Tháng năm 

xuất bản 
Ghi chú 

/ / / / / 



 

 

c) Đề tài nghiên cứu khoa học đã chủ trì hoặc là thành viên: 

 

STT 
Tên đề tài 

(Xin ghi rõ vai trò tham gia) 

Mã số đề tài, 

cấp quản lý 

Năm nghiệm 

thu 

/ / / / 

 

d) Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học: 

 

STT Tên đề tài 
Họ tên sinh 

viên 

Giải thưởng 
Năm đạt 

giải Kết quả 

thưởng 

Cấp 

thưởng 

01 Góc nhìn của xã hội và 

pháp luật về hôn nhân 

đồng giới hiện nay 

Nguyễn thị 

Kim Tuyền; 

Nguyễn Thị 

Nhi; Mai thị 

Kiều Chi 

Giải nhì Trường  2013 

 

13. Số lượng văn bằng sở hữu trí tuệ đã được cấp: 

 

STT 
Tên và nội dung văn bằng Năm cấp văn bằng, 

nơi cấp 

/ / / 

 

14. Các công trình được áp dụng trong thực tiễn: 

 

Stt Tên công trình Hình thức, quy mô, địa Thời gian (bắt đầu 



 

 

Ngày        tháng       năm  

Lãnh đạo đơn vị 

(Ký, Họ và tên) 

 

Ngày 03   tháng  6  năm 2016 

Chủ nhiệm đề tài 

Nguyễn Huỳnh Anh Như 

 

chỉ áp dụng - kết thúc) 

/ / / / 

 

15. Giải thưởng về hoạt động khoa học và công nghệ 

 

Stt Hình thức, nội dung giải thưởng 
Năm nhận giải 

thưởng 
Ghi chú  

01 Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại 

học Mở thành phố Hồ Chí Minh tặng 

giảng viên có thành tích trong công tác 

hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa 

học 

2014 

 


