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LÝ LỊCH KHOA HỌC 

1) Họ và tên: Lê Thị Hồng Nhung  Giới tính: Nữ 

2) Ngày sinh: 08/09/1984    3) Nơi sinh: Thanh Hóa  

3) Email: nhung.lth@ou.edu.vn 

12) Kết quả nghiên cứu khoa học: 

a) Các sách đã xuất bản 

1  Cơ chế bảo đảm và bảo vệ quyền con người 2011 Nhà xuất bản 

Khoa học xã hội 

Tác giả 

viết 

chuyên đề 

2  Bình luận khoa học Bộ luật Tố tụng dân sự 2012 Nhà xuất bản 

Chính trị quốc gia 

Đồng tác 

giả 

b. Các bài báo khoa học đã công bố 

3  Quy định về quyền tiếp cận thông tin trong 

Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) 

2015 Tạp chí Nhà nước 

và Pháp luật số 

04/2015 

Tác giả 

4  Một số điểm cải tiến và bất cập trong quy định 

về tạm giữ người theo Luật Xử lý vi phạm 

hành chính năm 2013 

2014 Tạp chí Khoa học 

xã hội TP.HCM 

số 6/2014 

Tác giả 

5  Khái niệm bảo đảm pháp lý quyền tiếp cận 

thông tin 

2014 Tạp chí Nhà nước 

và pháp luật số 

4/2014 

Tác giả 

6  Tra tấn theo Công ước quốc tế của Liên hợp 

quốc về chống tra tấn và các hình thức đối xử 

hay trừng phạt dã man, vô nhân đạo hay hạ 

nhục con người 

2011 Tạp chí Nhà nước 

và pháp luật số 

3/2011 

Tác giả 

7  Tiếp cận quyền tiếp cận thông tin dưới góc độ 

quyền con người 

2011 Tạp chí Nghiên 

cứu lập pháp số 

5/2011 

Tác giả 

8  Quan niệm về quyền con người dưới góc độ 

quyền pháp lý và những vấn đề đặt ra 

2011 Tạp chí Nhà nước 

và Pháp luật số 

9/2011 

Tác giả 

9  Quyền tiếp cận thông tin trên bình diện xã hội 

học quyền con người 

2011 Tạp chí Nghiên 

cứu lập pháp số 

24/2011 

Tác giả 

 


