
LÝ LỊCH KHOA HỌC 
 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: Trần Thị Thu Hà    Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 29/8/1977   Nơi sinh: Nghệ An 

Quê quán:  Nghệ An    Dân tộc: Kinh 

Học vị cao nhất: Thạc sỹ Luật học    

Năm, nước nhận học vị: 2005, Việt Nam 

Chức danh khoa học cao nhất:   Năm bổ nhiệm: 

Chức vụ: Phó trưởng bộ môn phụ trách bộ môn Luật Hành chính 

Đơn vị công tác hiện tại: Khoa Luật Hành chính – Nhà nước 

Lĩnh vực nghiên cứu: Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ; Tổ chức bộ máy 

nhà nước; Pháp luật về Cán bộ, công chức và viên chức; Cưỡng chế hành 

chính; Trách nhiệm hành chính; Quản lý nhà nước trên các lĩnh vực. 

Môn học giảng dạy: Luật Hành chính 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: A12.10, Chung cư 109 Nguyễn Biểu, 

Phường 1, quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh. 

Điện thoại liên hệ: CQ:   NR:   DĐ: 0949290877 

Fax:      Email:tranthithuhalaw@gmail.com 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học: 

Hệ đào tạo: Chính quy tập trung 

Nơi đào tạo: Đại học Luật Hà Nội 

Ngành học: Tư pháp – Hành chính  

Nước đào tạo: Việt Nam     Năm tốt nghiệp: 1999 

Bằng đại học 2:     Năm tốt nghiệp:  

2. Sau đại học 

- Thạc sĩ chuyên ngành: Lý luận và Lịch sử Nhà nước và Pháp luật  

  Năm cấp bằng: 2005 

Nơi đào tạo: Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh 

- Tiến sĩ chuyên ngành:      Năm cấp bằng: 



Nơi đào tạo: 

- Tên luận án: 

 

 

3. Ngoại ngữ: 1.Tiếng Anh 

2. 

Mức độ sử dụng: B2 Châu Âu 

Mức độ sử dụng: 

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

Từ 2000 – 2009 Trường Chính trị tỉnh 

Nghệ An 

Giảng viên, Phó Trưởng khoa 

Quản lý nhà nước 

Từ 2010 đến nay Đại học Luật TP Hồ Chí 

Minh 

Giảng viên môn Luật Hành 

chính 

 

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, 

trường) 

Trách nhiệm 

tham gia trong 

đề tài 

1 Công tác xây dựng, ban 

hành văn bản quy phạm 

pháp luật của chính 

quyền cấp xã ở huyện 

Đô Lương, tỉnh Nghệ 

An hiện nay – Thực 

trạng và giải pháp 

2006 Cấp trường Chủ nhiệm đề 

tài 

2 Công tác văn phòng của 

UBND cấp xã ở Diễn 

Châu, Nghệ An – Thực 

trạng và giải pháp 

2008 Cấp trường Thư ký đề tài 

3 Đề án Xây dựng đội ngũ 

giảng viên kiêm chức 

cấp tỉnh giảng dạy tại 

Trường Chính trị tỉnh 

2009 Cấp trường Chủ nhiệm đề 

tài 



Nghệ An 

4 Đổi mới tổ chức và hình 

thức hoạt động của 

Chính phủ theo Hiến 

pháp năm 2013 

2016 Cấp trường Chủ nhiệm đề 

tài 

5 “Đổi mới đơn vị hành 

chính kinh tế - đặc biệt” 

(Viện Nghiên cứu Lập 

pháp thuộc UBTVQH 

chủ trì, PGS.TS Vũ 

Hồng Anh làm chủ 

nhiệm đề tài). 

 

2014 Cấp Bộ Tác giả chuyên 

đề: Đơn vị hành 

chính – kinh tế 

đặc biệt và tiêu 

chí thành lập 

đơn vị hành 

chính – kinh tế 

đặc biệt ở Việt 

Nam hiện  nay 

6 Đổi mới pháp luật về 

quy trình tuyển dụng, sử 

dụng công chức 

 2016 -

2018 

Cấp Bộ Thư ký đề tài 

2. Các công trình khoa học đã công bố:  

TT Tên công trình Năm công 

bố 

Tên tạp chí 

 BÀI TẠP CHÍ   

1 Chính quyền cấp xã với 

công tác quản lý di tích 

lịch sử, văn hóa 

2004 Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 

11, tháng 11 năm 2004, tr 81 – 84 

2 Thị trường cổ vật Việt 

Nam – Đôi điều suy 

nghĩ 

2004 Tạp chí Thương mại số 43, tr 20 – 

21 

3 Từ một số kinh nghiệm 

của Nhật Bản nghĩ về 

quản lý nhà nước đối 

với di sản văn hóa ở 

Việt Nam hiện nay 

2005 Tạp chí Báo chí và tuyên truyền – 

Phân viện Báo chí và tuyên truyền 

– Học viện Chính trị quốc gia Hồ 

Chí Minh, số 1, tháng 1-2 năm 

2005, tr 37 – 40 

4 Về công tác quản lý của 

chính quyền cấp xã đối 

với di tích lịch sử, văn 

hóa 

2005 Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, số 

6 năm 2005, tr 21 – 24. 

5 Đào tạo công nhân kỹ 

thuật bậc cao ở tỉnh 

2008 Tạp chí Lý luận chính trị và 

truyền thông, số 1/2008 (viết 



Nghệ An – hiện trạng và 

giải pháp 

chung với Thạc sỹ Nguyễn Thị 

Mỹ Hương), tr 36 – 40 

6 Trong cơ chế thị 

trường, liệu có thể kêu 

gọi đạo đức kinh 

doanh?, 

2008 Tập san Nghiên cứu Lý luận – 

Thực tiễn, Trường chính trị tỉnh 

Nghệ An, số 17/2008, tr 53 – 55 

 

7 Nói và viết theo cách  

của  Hồ Chí Minh 

2008 Tập san Nghiên cứu Lý luận – 

Thực tiễn, Trường Chính trị tỉnh 

Nghệ An, số 18/2008, tr 25 – tr 

28. 

8 Tổ chức và hoạt động 

của Ủy ban nhân dân 

với việc đảm bảo quyền 

con người, 

2011 Tạp chí  Khoa học pháp lý, Đặc 

san Đổi mới bộ máy nhà nước 

theo Hiến pháp năm 1992 (sửa đổi 

năm 2001), Đại học Luật TP Hồ 

Chí Minh, số 02/2011. 

 

9 Hoàn thiện thiết chế 

Thủ tướng Chính phủ 

khi sửa đổi, bổ sung 

Hiến pháp 1992 

2013 Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 

11(243), tháng 6 năm 2013, tr16 – 

tr24. 

 

10 Vai trò của Thủ tướng 

Chính phủ theo Hiến 

pháp năm 2013 

2014 Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 

chuyên đề: “Hoàn thiện tổ chức 

Bộ máy Chính phủ theo Hiến 

pháp năm 2013”, số 09, kỳ 1, 

tháng 5 năm 2014. 

In lại trong Sách Hiến pháp nước 

CHXHCN Việt Nam – nền tảng 

chính trị, pháp lý cho công cuộc 

đổi mới toàn diện đất nước trong 

thời kỳ mới, Tạp chí Nghiên cứu 

Lập pháp, NXB Lao động xã hội 

năm 2014, tr 325 – 341. 

 

11 Bàn về nhiệm vụ, quyền 

hạn của Thủ tướng 

Chính phủ theo Luật Tổ 

chức Chính phủ năm 

2016 Tạp chí Khoa học Pháp lý số 4 

năm 2016, tr 26 – 32 



2015 

12 Tổ chức bộ máy chính 

phủ một số nước và kinh 

nghiệm Việt Nam có thể 

tham khảo 

2017 Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 

8/2017. 

13 Bàn về mối quan hệ 

giữa Thủ tướng Chính 

phủ và Quốc hội theo 

pháp luật hiện hành 

2019 Tạp chí Khoa học pháp lý Việt 

Nam, số 05 (126), tr 3 – tr 14. 

14 Thủ tướng Chính phủ 

trong cơ chế kiểm soát 

quyền lực ở Anh và 

những kinh nghiệm đối 

với Việt Nam 

2020 Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, số 

02 (382), tr 36 – 47. 

15 Uỷ ban nhân dân thành 

phố Thủ Đức và những 

yêu cầu đối với cơ quan 

hành chính nhà nước 

trong chính quyền thành 

phố thuộc thành phố 

2021 Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, số 2, 

tr 59 -64. 

 

 GIÁO TRÌNH – 

SÁCH 

  

1 Sách Luật Hành chính 

Việt Nam (Những vấn 

đề cơ bản, câu hỏi và 

tình huống) 

2011 Sách tham khảo, viết chung với  

PGS. TS Nguyễn Cảnh Hợp, Ths. 

GVC Nguyễn Thị Nhàn, Ths 

Nguyễn Thị Thiện Trí, Ths Cao 

Vũ Minh), NXB Lao động, 2011 

2 Sách Luật Hành chính 

Việt Nam (Những vấn 

đề cơ bản, câu hỏi và 

tình huống) 

2018 Sách tham khảo, đồng tác giả 

(Chủ biên: TS Cao Vũ Minh và 

TS. Thái Thị Tuyết Dung), Nxb 

Thanh niên, 2008 

3 Quyền tự do cư trú của 

công dân trong giai 

đoạn hiện nay 

2014 Sách tham khảo, viết chung với 

Ths. Nguyễn Thị Thiện Trí, 

PGS.TS Nguyễn Cảnh Hợp, 

Ths.GVC Nguyễn Thị Nhàn, Ths. 

Cao Vũ Minh, Mai Thị Lâm, 

Trương Tư Phước, NXb Dân Trí, 



2014. 

 

4 Bình luận khoa học 

Luật Xử lý Vi phạm 

hành chính năm 2012 

2015 Tác giả phần bình luận 21 Điều 

(từ Đ69 đến Đ88), Sách chuyên 

khảo, Chủ biên PGS.TS. Nguyễn 

Cảnh Hợp, NXB Đại học Quốc 

gia TPHCM. 

5 Giáo trình Luật Hành 

chính Việt Nam 

2017 Tác giả chương 9, chương 13 và 

chương 15 (Chủ biên: PGS.TS. 

Nguyễn Cảnh Hợp) 

 BÀI THAM LUẬN 

HỘI THẢO 

  

1 Chính phủ với việc bảo 

đảm quyền của người 

nông dân 

2010 Kỷ yếu Tọa đàm khoa học: “Vai 

trò của nhà nước trong việc bảo 

đảm quyền của các nhóm xã hội 

dễ bị tổn thương”, Khoa Luật 

Hành chính – Nhà nước, Đại học 

Luật TP Hồ Chí Minh, tháng 

12/2010, tr 159 – tr 167. 

 

2 Mô hình Bộ quản lý đa 

ngành, đa lĩnh vực ở 

Việt Nam hiện nay – 

Thực trạng và giải pháp 

2011 Kỷ yếu Hội nghị khoa học cấp 

trường “Sửa đổi Hiến pháp và cải 

cách hành chính trong điều kiện 

hiện nay ở Việt Nam”, Đại học 

Luật TP Hồ Chí Minh 2011, tr113 

– tr122 

3 Pháp luật xử lý vi phạm 

hành chính ở nước ta 

hiện nay – Thực trạng 

và hướng hoàn thiện 

2011 Kỷ yếu Hội thảo “ Hoàn thiện 

pháp luật xử lý vi phạm hành 

chính tại Việt Nam”, Viện Nghiên 

cứu lập pháp và Viện Nghiên cứu 

chính sách, pháp luật và phát triển 

phối hợp tổ chức, với sự tài trợ 

của Đại sứ quán Thụy Sỹ và Viện 

Nhân quyền Đan Mạch, TPHCM, 

tháng 10 năm 2011, tr 26 – tr34. 

 



4 Góp ý về quyền tự do đi 

lại và cư trú của công 

dân (Điều 68 Hiến pháp 

1992), 

2011 Kỷ yếu Tọa đàm khoa học cấp 

khoa “Quyền và nghĩa vụ của 

công dân Việt Nam với mục tiêu 

do con người và vì con người”, 

Khoa Luật Hành chính – Nhà 

nước, Trường Đại học Luật TP Hồ 

Chí Minh, tr 11 – tr 16, tháng 

12/2011 (viết chung với PGS.TS 

Nguyễn Cảnh Hợp) 

 

5 Hòa giải tranh chấp đất 

đai tại UBND cấp xã – 

Những vấn đề vướng 

mắc và hướng giải 

quyết 

2012 Kỷ yếu Tọa đàm khoa học “Thực 

trạng hòa giải và thể chế hòa giải 

ở Việt Nam và những vấn đề mới 

đặt ra trong điều kiện mới”,  

trong khuôn khổ Đề tài khoa học 

xã hội độc lập cấp nhà nước “Thể 

chế hoà giải ở Việt Nam – Những 

vấn đề lịch sử và đương đại” do 

PGS.TS. Nguyễn Tất Viễn làm 

Chủ nhiệm, Nhà xuất bản Tư 

pháp, Bộ Tư pháp là cơ quan chủ 

trì, tháng 6 năm 2012. 

 

6 Một số ý kiến đóng góp 

cho Dự thảo Luật Công 

chứng sửa đổi, 

2013 Kỷ yếu Hội thảo “Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Công 

chứng” do Văn phòng Chính phủ 

tổ chức, tháng 6 năm 2013 

7 Phát huy vai trò của 

chính quyền địa phương 

trong việc bảo đảm 

quyền con người, quyền 

công dân 

2015 Viết chung với Ths. Nguyễn Thị 

Thiện Trí, Bài tham luận Hội thảo 

cấp khoa “Triển khai thi hành các 

quy định của Hiến pháp 2013 về 

quyền con người, quyền công 

dân”. 

8 Biện pháp đưa vào cơ 

sở cai nghiện bắt buộc 

và một số đề xuất sửa 

2018 Kỷ yếu Hội thảo “Góp ý Dự thảo 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 



đổi, bổ sung Luật 

XLVPHC năm 2012 
của Luật XLVPHC năm 2012”, 

tháng 9 năm 2018 

9 Dự thảo luật Hành 

chính công và những 

khoảng trống pháp lý 

trong lĩnh vực hành 

chính công 

2018 Kỷ yếu Hội thảo quốc tế “Đóng 

góp ý kiến về Dự thảo Luật Hành 

chính công”, tháng 11 năm 2018, 

tr 32 – 43. 

10 Bàn về tính hợp lý của 

chế tài hành chính ở 

Việt Nam hiện nay 

2019 Kỷ yếu Hội thảo quốc tế “Chế tài 

trong pháp luật xử phạt vi phạm 

hành chính ở Việt Nam và kinh 

nghiệm của một số quốc gia”, 

tháng 10 năm 2019, tr 109 – 120. 

11 Sự đồng bộ giữa quy 

định về kỷ luật Đảng và 

kỷ luật Nhà nước nhìn 

từ Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật 

Cán bộ, công chức và 

Luật Viên chức" 

2020 Kỷ yếu Hội thảo cấp trường "Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật CB, CC và Luật Viên chức - 

Những điểm mới và định hướng 

áp dụng" ngày 30/6/2020) 

 

 

Xác nhận của cơ quan 

Tp Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 2  năm 2022  

Người khai kí tên 

 

 

 

 

 

Ths. Trần Thị Thu Hà 

 

 


