
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC: 

Họ và tên: Dương Hồng Thị Phi Phi  Giới tính: nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 30/7/1982  Nơi sinh: Đồng Nai 

Quê quán: Đồng Nai    Dân tộc: Kinh 

Học vị cao nhất:  Thạc sĩ 

Năm, nơi công nhận học vị: Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2009. 

Chuyên môn, nghiệp vụ: Giảng viên chính   

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Phó Tổ trưởng bộ môn Lịch sử nhà 

nước và pháp luật.  

Lĩnh vực nghiên cứu: lịch sử nhà nước và pháp luật, xây dựng văn bản pháp luật, 

kỹ năng soạn thảo văn bản. 

Giảng dạy các môn: Lịch sử nhà nước và pháp luật, xây dựng văn bản pháp luật, 

kỹ năng soạn thảo văn bản. 

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Khoa Luật Hành chính – Nhà 

nước, Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.  

Điện thoại liên hệ: 094.195.2009 

Email: dhtpphi@hcmulaw.edu.vn 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO: 

1. Đại học:  

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

Nơi đào tạo: Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh Năm tốt nghiệp:  2005 

2. Sau đại học: 

- Bằng Thạc sĩ chuyên ngành:  Luật Hành chính Năm cấp bằng: 2009 

Nơi đào tạo: Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh 



 

3. Ngoại ngữ: Anh văn     Mức độ sử dụng:  Bậc 4 (B2 

Khung Châu Âu).   



 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

Từ tháng 12/2005 

đến nay 

Trường Đại học Luật thành 

phố Hồ Chí Minh 

Giảng viên 

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

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

Thứ tự Tên đề tài nghiên cứu Năm hoàn 

thành 

Đề tài cấp 

(NN, Bộ, 

ngành, 

trường) 

Trách nhiệm 

tham gia 

trong đề tài 

1 Nhân tố con người trong pháp 

luật nhà Lê thế kỷ XV 

2010 Cấp trường Thành viên 

2 Quyền con người trong pháp 

luật hình sự nhà Lê thế kỷ X 

2011 Cấp trường  Thành viên 

3 
Quyền con người trong pháp 

luật tố tụng từ thế kỷ XV-

XVIII 

2011 Cấp trường Chủ nhiệm 

4 Giám sát và kiểm tra hoạt 

động ban hành văn bản QPPL 

của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

 

2015 Cấp trường Chủ nhiệm 

5 Văn bản quy định chi tiết luật, 

pháp lệnh ở Việt Nam  
2017 Cấp trường Chủ nhiệm 

6 Giám sát tư pháp đối với văn 

bản quy phạm pháp luật của 

cơ quan hành pháp – Kinh 

nghiệm một số nước cho Việt 

Nam 

 

2021 
Cấp trường 

Thành viên 

 

2. Các bài tạp chí, bài viết hội thảo đã công bố:  

Thứ tự Tên công trình Năm 

công bố 

Tên tạp chí/Nxb 

1 Một số vấn đề về hiệu lực theo thời 2014 Tạp chí Nghiên cứu lập 



 

gian quy định trong Luật Ban hành văn 

bản quy phạm pháp luật năm 2008 

pháp 

2 Bàn về thẩm quyền và quy trình ban 

hành văn bản QPPL của các cơ quan 

nhà nước ở trung ương 

2015 Tạp chí Nghiên cứu lập 

pháp, số 08 (288), tháng 4. 

3 Một số điểm mới của Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 

2016 Tạp chí Khoa học pháp lý, 

số 01(95) 

4 Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật năm 2015 với việc khắc phục các 

hạn chế trong xây dựng văn bản quy 

định chi tiết 

2016 Tạp chí Nghiên cứu lập 

pháp, số 04 (308), tháng 2. 

5 Những quy định mới về văn bản quy 

phạm pháp luật của Bộ trưởng, Thủ 

trưởng cơ quan ngang bộ 

2017 Tạp chí Nghiên cứu lập 

pháp, số 06 (334), kỳ 2, 

tháng 3. 

6 Hoàn thiện quy trình ban hành văn bản 

quy định chi tiết luật, pháp lệnh  

2018 Tạp chí Nghiên cứu lập 

pháp 

Số 11 (363), tháng 6. 

7 Thẩm quyền ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật của Bộ trưởng Vương 

quốc Anh  

2019 Tạp chí Nhà nước và pháp 

luật 

Số 2 (370) 

8 Các yêu cầu về tính hợp lý của văn bản 

quy phạm pháp luật theo “tính hợp lý 

cân xứng” trong đánh giá quyết định 

quản lý nhà nước của Tòa án trên thế 

giới 

2021 Tạp chí Tòa án nhân dân, 

số 5 

9 Ủy ban thường vụ Quốc hội qua các 

Hiến pháp và vấn đề sửa đổi quy định 

của Hiến pháp hiện hành đối với cơ 

quan này 

2011 Hội thảo cấp Khoa “Sửa 

đổi Hiến pháp và cải cách 

hành chính trong điều kiện 

hiện nay ở Việt Nam” 

 

10 “Cơ sở vật chất và trang thiết bị phục 

vụ đào tạo với vấn đề chất lượng đào 

tạo của Trường Đại học Luật Thành 

phố Hồ Chí Minh” 

2011 Hội thảo cấp Trường về 

Công tác đào tạo trường 

Đại học Luật năm 2011. 

 

11 “Nhà nước thời Lê thế kỷ XV với việc 

bảo đảm quyền của con trong gia đình – 

thành phần dễ bị tổn thương trong nhà 

nước phong kiến” 

2011 Hội thảo cấp Khoa: "Vai 

trò của nhà nước trong việc 

bảo đảm quyền của nhóm 

xã hội dễ bị tổn thương” 

Khoa Hành chính, năm 



 

2011 

 

12 “Sự cần thiết phải có Luật Biểu tình – 

cơ sở pháp lý quan trọng đảm bảo 

quyền biểu tình của công dân” 

2012 Hội thảo cấp Khoa: “Đổi 

mới quyền con người, 

quyền công dân trong giai 

đoạn hiện nay”, Khoa Luật 

Hành chính, năm 2012 

13 Một số vấn đề về sửa đổi Hiến pháp với 

việc đổi mới vị trí pháp lý và tính độc 

lập của cơ quan Kiểm toán nhà nước 

trong giai đoạn hiện nay 

2013 Hội thảo khoa học cấp 

khoa - Đổi mới tổ chức và 

hoạt động của các cơ quan 

nhà nước ở trung ương và 

liên hệ với việc sửa đổi 

Hiến pháp, 

14 Một số điểm mới về biện pháp xử lý 

hành chính với người chưa thành niên 

trong Luật Xử lý vi phạm hành chính 

với việc đảm bảo quyền con người. 

2013 Hội thảo khoa học cấp 

Khoa - Xử lý vi phạm hành 

chính với việc bảo đảm 

quyền con người, quyền 

công dân (tháng 9, năm 

2013) 

15 Một số ý kiến về hoạt động thẩm định 

đối với dự thảo Thông tư của Bộ 

trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ  

2013 Hội thảo cấp trường - Góp 

ý sửa đổi Luật Ban hành 

văn bản quy phạm pháp 

luật (tháng 11, năm 2013) 

16 Một số quy định mới của Hiến pháp 

năm 1992 sửa đổi, bổ sung năm 2013 

có ảnh hưởng đối với xây dựng văn bản 

pháp luật.  

2014 Tọa đàm cấp khoa -Triển 

khai thi hành Hiến pháp 

năm 2013 (tháng 3, năm 

2014 

17 Một số vấn đề về sách tình huống môn 

xây dựng văn bản pháp luật 

2015 Toạ đàm cấp khoa Hành 

chính 

18 Quy định về phạm vi và vấn đề trưng 

cầu ý dân ở một số nước trên thế giới 

và một số kiến nghị cho Việt Nam 

2015 Hội thảo quốc tế về Dự 

thảo Luật trưng cầu ý dân 

(đồng tác giả) 

19 Một số vấn đề về chương đình chỉ (tạm 

đình chỉ), thu hồi, huỷ bỏ, bãi bỏ quyết 

định hành chính trong Dự án Luật Ban 

hành quyết định hành chính (Qua các 

lần dự thảo) 

2016 Hội thảo cấp Khoa - Bàn 

về Dự án Luật Ban hành 

Quyết định hành chính, tổ 

chức năm 2016 

20 Những điểm mới về quyền và nghĩa vụ 

của người tố cáo, người bị tố cáo trong 

2018 Hội thảo cấp khoa – Những 

điểm mới của Luật tố cáo 



 

Luật tố cáo năm 2018  năm 2018 

21 Đánh giá về quy định thủ tục hành 

chính trong dự thảo Luật Hành chính 

công  

2019 Hội thảo quốc tế về Dự 

thảo Luật Hành chính công 

22 Những điểm mới về tuyển dụng, đánh 

giá công chức theo Luật Sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Cán bộ, 

công chức và Luật Viên chức  

2020 Hội thảo cấp Trường 

"Những điểm mới của Luật 

sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Cán bộ, công 

chức và Luật Viên chức và 

định hướng áp dụng" 

 

3. Các sách đã tham gia xuất bản: 

Thứ tự Tên sách Năm Nhà xuất bản 

1 Giáo trình Lịch sử nhà nước và pháp luật 

Việt Nam (Thành viên) 

2013 Nxb. Hồng Đức – Hội Luật 

gia Việt Nam 

2 Giáo trình Xây dựng văn bản pháp luật 

(Thành viên) 

2015 Nxb. Hồng Đức – Hội Luật 

gia Việt Nam 

3 Giáo trình Kỹ thuật soạn thảo văn bản 

(Thành viên) 

2017 Nxb. Hồng Đức – Hội Luật 

gia Việt Nam 

4 Sách chuyên khảo: Phương pháp, quy 

trình và kỹ thuật nghiên cứu cơ bản trong 

khoa học pháp lý (Thành viên) 

2017 Nxb. Chính trị quốc gia 

 

 

 

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 8 năm 2022 

Người khai  

 

 

 

Dương Hồng Thị Phi Phi 

 

 

 


