
LÝ LỊCH KHOA HỌC 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƢỢC 

Họ và tên:  NGUYỄN TÚ Giới tính:    Nam 

Ngày sinh: 21/01/1971 Nơi sinh:    Hà Tĩnh 

Quê quán: Hà Tĩnh 

Học vị cao nhất: Tiến sĩ   

Năm, nước nhận học vị:  2013, Việt Nam 

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên 

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Trường Đại học Mở TP. HCM 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 232Bis/C Võ Thị Sáu, P.7, Q.3, TP. HCM 

Điện thoại liên hệ:  CQ: DĐ: 0918120152 

Email:  tu.n@ou.edu.vn   

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học 

Hệ đào tạo:   Chính quy 

Nơi đào tạo:  Viện Đại học Mở Hà Nội 

Ngành học:   Luật Kinh tế 

Nước đào tạo:   Việt Nam 

Năm tốt nghiệp:   1998 

Bằng đại học 2: Cử nhân Tiếng Anh 

Năm tốt nghiệp: 1998 

2. Sau đại học 

Thạc sĩ chuyên ngành:   Luật Kinh tế 

Năm cấp bằng:  2008 

Nơi đào tạo: Trường Đại học Luật TP.HCM 



Tiến sĩ chuyên ngành:   Luật Kinh tế 

Năm cấp bằng:  2013 

Nơi đào tạo: Học viện Khoa học xã hội 

Tên luận án:   Điều tra chống bán phá giá dưới góc độ luật so sánh. 

3. Ngoại ngữ:   

Tiếng Anh:  mức độ sử dụng tốt  

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

1998 - 2001 
Tập đoàn Trung Việt Business 

Group. 

Trợ lý pháp luật Tổng Giám 

đốc 

2001 - 2011 Đoàn Luật sư TP.HCM Luật sư 

2011 - 

7/2015 
Học viện Khoa học xã hội 

Giảng viên, 

Phó trưởng phòng CTHV 

7/2015 - nay Trường Đại học Mở TP.HCM Giảng viên 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 

TT Tên đề tài nghiên cứu 

Năm bắt 

đầu/ Năm 

hoàn thành 

Đề tài cấp 

(NN, Bộ, 

ngành, 

trƣờng) 

Trách nhiệm 

tham gia 

trong đề tài 

1 
Điều tra chống bán phá giá 

trong thương mại quốc tế. 
2012 Học viện Chủ nhiệm 

2 

Pháp luật về chủ thể kinh 

doanh và hình thức kinh 

doanh: Những vấn đề lý luận 

và thực tiễn. 

2014 Học viện Chủ nhiệm 



2. Các công trình khoa học đã công bố: (tên công trình, năm công bố, nơi công 

bố…) 

TT Tên công trình Năm công bố Tên tạp chí 

1 

Bảo mật thông tin trong các 

vụ kiện chống trợ cấp và 

chống bán phá giá. 

2009 Tạp chí Nhà nước & pháp luật 

2 

Các tiêu chí nền kinh tế thị 

trường trong thương mại quốc 

tế. 

2012 Tạp chí Nghiên cứu lập pháp 

3 

Những quy định về áp dụng 

các biện pháp chống bán phá 

giá theo pháp luật Việt Nam. 

2012 Tạp chí Nhà nước & Pháp luật 

4 

Những vấn đề lý luận và thực 

tiễn về chống lẩn tránh thuế 

“chống bán phá giá” trong 

thương mại quốc tế. 

2013 Tạp chí Nhân lực khoa học xã hội 

5 

Hoàn thiện pháp luật Việt Nam 

về đầu tư – Từ góc độ nội luật 

hóa Hiệp định đầu tư toàn diện 

ASEAN (ACIA). 

 

2014 

Kỷ yếu khoa học Việt Nam 

trong cộng đồng Asean ACE, 

Do Trường đại học Kinh tế 

TP.HCM tổ chức phát hành. 

 

 


