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luật” 

4 “Sửa đổi cách tiếp cận các quy 

định về công nhận thi hành 

bản án dân sự, thương mại của 

tòa án nước ngoài” 

số 23 tháng 

12/2008 
tạp chí Tòa án Nhân dân tối cao 

5 “Cross-border recognition and 

enforcement of foreign 

judgments in Vietnam” 

Vol.4, No.3, 

December 

2008 

Journal of Private International Law, 

Hart Publishing, ISSN 1744-1048. UK 

6 “Doanh nghiệp Nhà nước nhìn 

từ góc độ Hiến Pháp” 
3/2013 Kỹ yếu tòa đàm của Tạp chí Cộng Sản 

“Góp ý kiến cho Dự thảo sửa đổi Hiến 

pháp 1992” 

7 “Chống chuyển giá và khả 

năng thực thi pháp luật của cơ 

quan  thuế” 

số 04 (236) 

T2/2013 

Tạp chí Nghiên cứu lập pháp 

8 “Góp ý điều khoản phạt hợp 

đồng và mối liên hệ với bồi 

thường thiệt hại trong dự thảo 

Bộ luật dân sự” 

24/04/2015 Kỹ yếu hội thảo khoa học “Hoàn thiện 

dự thảo Bộ luật dân sự (Sửa đổi)”, 

trường Kinh tế & Luật, Đại học Quốc 

gia Tp.HCM. Ngày 24/04/2015  

 

Tạp chí Dân chủ và pháp luật, báo điện 

tử, ngày 7/10/2015, tại 

http://tcdcpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/

xay-dung-phap-luat.aspx?ItemID=186  

9 Draft Decree on Transfer 

Pricing and Direct Tax 

Administration of Related-

Party Transactions 

27/02/2017 

(Đồng tác 

giả) 

International Transfer Pricing Journal, 

2017 (Volume 24), No. 2 (IBFD-The 

Netherlands)  

10 Quyền tài phán và công nhận, 

thi hành bản án dân sự, thương 

mại của tòa án trong Liên 

minh châu Âu- Những tác 

động đối với công dân, pháp 

nhân Việt Nam. 

Qúy 

III/2017 

ISBN: 978-604-73-5492-4 

11 Recognition and enforcement 

of foreign judgments in ASIA. 

Chương “Country report of 

Vietnam” 

 

12/2017  

 

Asian Business Law Institute, ISBN: 

978-981-11-5346-4 

 

12 Phán quyết của tòa Công lý 

châu Âu về dịch vụ Uber: Liên 

4(360)/2018 Tạp chí nhà nước và pháp luật (ISSN: 

0866-7446) 

http://tcdcpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/xay-dung-phap-luat.aspx?ItemID=186
http://tcdcpl.moj.gov.vn/qt/tintuc/Pages/xay-dung-phap-luat.aspx?ItemID=186


 5 

TT Tên công trình 
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