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LÝ LỊCH KHOA HỌC 

 
 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC: 

Họ và tên: TRẦN THỊ THU HÀ Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 20/11/1987 Nơi sinh: ĐăkLăk 

Quê quán: Nghệ An Dân tộc: Kinh 

Học vị cao nhất: Thạc sĩ  Năm công nhận học vị: 2017 

Nơi công nhận học vị:  

Chức danh khoa học (GS,PGS,…) Năm công nhận, bổ nhiệm: 

Chức vụ: phó Trưởng bộ môn phụ trách Bộ môn Luật Hiến pháp  

Đơn vị công tác: Khoa luật Hành chính – Nhà nước, Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh 

Lĩnh vực nghiên cứu: Luật Hiến pháp Việt Nam, các nghề bổ trợ tư pháp, nghiên cứu chuyên sâu về: 

bầu cử, chính quyền địa phương, giám sát Hiến pháp. 

Giảng dạy các môn học: Luật Hiến pháp Việt Nam, Pháp luật về tổ chức chính quyền địa phương, 

Giám sát Hiến pháp, Các nghề bổ trợ tư pháp 

Điện thoại liên hệ: 0935546069 

Email: tttha@hcmulaw.edu.vn 

 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO: 

1. Đại học:  

Ngành học: Luật Hành chính Hệ đào tạo:  Chính quy 

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh Năm tốt nghiệp: 2010 

Bằng đại học thứ hai:  

Ngành học:  Hệ đào tạo: 

Cơ sở đào tạo:  Năm tốt nghiệp: 

2. Sau đại học: 

- Bằng thạc sĩ  

Chuyên ngành: Luật Hành chính - Hiến pháp Năm cấp bằng: 2017 

Cơ sở đào tạo: Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh Năm tốt nghiệp: 2016 

- Bằng Tiến sĩ/ Tiến sĩ khoa học  

Chuyên ngành:  Năm cấp bằng: 

Cơ sở đào tạo:  Năm tốt nghiệp: 

- Tên đề tài luận án bậc cao nhất: 

4. Ngoại ngữ: 

 - Tiếng Anh: B1 châu Âu  Mức độ sử dụng: thành thạo 

 - Tiếng  Mức độ sử dụng: 

 

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC: 



 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

T1/2011- T12/2011 Bộ môn Luật Hiến pháp, Khoa 

Luật Hành chính – Nhà nước, 

Trường Đại học Luật TP. HCM 

Giảng viên tập sự 

T12/2011-  T3/2020 Bộ môn Luật Hiến pháp, Khoa 

Luật Hành chính – Nhà nước, 

Trường Đại học Luật TP. HCM 

Giảng viên bộ môn Luật 

Hiến pháp 

T3/2020 - Nay Bộ môn Luật Hiến pháp, Khoa 

Luật Hành chính – Nhà nước, 

Trường Đại học Luật TP. HCM 

Phó trưởng bộ môn Luật 

Hiến pháp 

 

 

IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: 

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

STT 
Tên đề tài nghiên cứu/  

Lĩnh vực ứng dụng 

Năm 

hoàn 

thành 

Đề tài cấp 

(NN, Bộ, 

Ngành, 

trường) 

Trách nhiệm  

tham gia trong đề tài 

1 

Quyền dân sự của công dân 

trong Hiến pháp. Lý luận và 

thực tiễn 

2014 Trường Thành viên 

2 

Quyền miễn trừ của Đại biểu 

Quốc hội một số quốc qia 

trên thế giới và kinh nghiệm 

cho Việt Nam 

2021 Trường Thành viên 

 

 

2. Các công trình khoa học đã công bố (bài báo khoa học, báo cáo hội nghị khoa học, sách 

chuyên khảo…) đã công bố (tên công trình, năm công bố, nơi công bố…) 

 

STT Tên sách/bài báo Năm xuất 

bản/ Công 

bố 

NXB/Tạp chí/ Hội 

nghị 

1 Đề cương môn học luật Hiến pháp Việt 

Nam – Câu hỏi ôn tập và những tình 

2013 NXB Hồng Đức 



huống 

2 Một số góp ý cho Dự thảo sửa đổi, bổ 

sung Hiến pháp 1992  

2013 Đại học Luật 

TP.HCM phối hợp 

với Viện nghiên cứu 

lập pháp thuộc VP 

Quốc hội tổ chức 

3 Bình luận khoa học các điều của Hiến 

pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam năm 2013  

2013 NXB Hồng Đức 

4 Giáo trình Luật Hiến pháp Việt Nam 2017 NXB Hồng Đức 

5 Quyền dân sự với việc sửa đổi, bổ sung 

Hiến pháp hiện hành. 

2013 

 

 

 Tạp chí Nghiên cứu 

lập pháp. 

 

6 Vai trò của cơ quan quản lý bầu cử trong 

nhà nước pháp quyền 

2018 Tạp chí Khoa học 

pháp lý 

7 Lấy phiếu tín nhiệm và bỏ phiếu tín nhiệm 

tại Quốc hội: Thực trạng và kiến nghị 

2018 Tạp chí Khoa học 

pháp lý 

8 Vấn đề cụ thể hoá, thực thi và bảo vệ 

quyền dân sự - nhìn từ hiến pháp một số 

quốc gia trên thế giới và sự tương thích 

của hiến pháp việt nam 

2015 Hội thảo cấp khoa 

9 Quyền tự do cư trú của công dân - thực 

trạng và một vài kiến nghị 

 

2013 Hội  thảo cấp khoa 

10 Hoạt động bỏ phiếu tín nhiệm tại quốc hội 

- thực trạng và một vài kiến nghị 

 

2014 Hội thảo cấp khoa 

11 Khái quát về những điểm mới của luật tổ 

chức chính quyền địa phương 2015 

2016 Hội thảo cấp khoa 



 

12 Quyền giải trình của đối tượng trong quá 

trình xem xét vi phạm hành chính với việc 

bảo đảm quyền con người 

2013 Hội thảo cấp khoa 

13 Một số điểm mới của chế định toà án nhân 

dân và viện kiểm sát nhân dân theo quy 

định của hiến pháp 1992 (sửa đổi, bổ sung 

năm 2013) 

 

2013 Hội thảo cấp khoa 

14 Những góp ý nhằm hoàn thiện dự thảo 

luật tổ chức toà án nhân dân (sửa đổi lần 

thứ 5) 

 

2014 Hội thảo cấp khoa 

15 Một số góp ý nhằm hoàn thiện các nội 

dung liên quan đến thẩm phán trong dự 

thảo luật tổ chức toà án nhân dân   

 

2014 Hội thảo cấp khoa 

16 Một số góp ý cho dự thảo sửa đổi, bổ sung 

Hiến pháp 1992 

2013 Hội thảo cấp trường 

17 Hoàn thiện các quy định của luật tố cáo về 

việc bảo vệ người tố cáo  

 

2019 Hội thảo cấp khoa 

18 Pháp luật về Tổ chức chính quyền địa 

phương Đề cương môn học – câu hỏi ôn 

tập và những tình huống 

2020 NXB. Hồng Đức 

19 Những yêu cầu đặt ra đối với Hội đồng 

nhân dân thành phố Thủ Đức thuộc Thành 

2020 Hội thảo cấp trường 



phố Hồ Chí Minh 

20 Những điểm mới của Luật tổ chức Chính 

phủ và luật tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 

2019) 

2020 Tạp chí Nhà nước và 

pháp luật 

21 Vai trò đại diện của Đại biểu Quốc hội tại 

Việt Nam. Một số vấn đề lý luận và thực 

tiễn. 

2021 Hội thảo cấp Khoa 

 

 

  


