
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: Lê Việt Sơn Giới tính: Nam 

Ngày, tháng, năm sinh: 15/09/1984 Nơi sinh: Long An 

Quê quán: Long An Dân tộc: Kinh 

Học vị cao nhất: Tiến sĩ  Năm công nhận học vị: 2021 

Nơi công nhận học vị: ĐH Luật Tp.HCM 

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

Chức vụ: Phó Trưởng Bộ môn phụ trách Luật Tố tụng hành chính  

Đơn vị công tác: Khoa Luật Hành chính – Nhà nước, Đại học Luật Tp.HCM 

Lĩnh vực nghiên cứu: Tài phán hành chính, tố tụng hành chính, pháp luật thanh tra, khiếu nại, tố cáo 

và phòng chống tham nhũng. 

Giảng dạy các môn học: Tài phán hành chính, Luật Tố tụng hành chính, Pháp luật thanh tra, khiếu 

nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, Thanh tra trong hoạt động quản lý nhà nước. 

Điện thoại liên hệ: 0902528094  

Email: lvson@hcmulaw.edu.vn 

 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO: 

1. Đại học:  

Ngành học: Luật học  Hệ đào tạo: Chính quy 

Cơ sở đào tạo: ĐH Luật Tp.HCM Năm tốt nghiệp: 2006 

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 học  Năm cấp bằng: 2010 

Cơ sở đào tạo: ĐH Luật Tp.HCM Năm tốt nghiệp: 2010 

- Bằng Tiến sĩ/ Tiến sĩ khoa học  

Chuyên ngành: Luật Hiến pháp và luật hành chính Năm cấp bằng: 2021 

Cơ sở đào tạo: ĐH Luật Tp.HCM Năm tốt nghiệp: 2021 

- Tên đề tài luận án bậc cao nhất: Thi hành án hành chính ở Việt Nam – Lý luận và thực tiễn 

4. Ngoại ngữ: 

 - Tiếng Anh  Mức độ sử dụng: B2 

 - Tiếng  Mức độ sử dụng: 

 

 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC: 



 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

9/2006-9/2008 Huyện ủy Cần Đước, Tỉnh Long 

An. 

Chuyên viên 

01/2009-3/2020 Khoa Luật Hành chính- Nhà 

nước, Trường Đại học Luật 

Tp.HCM 

Giảng viên 

4/2020- hiện nay Khoa Luật Hành chính- Nhà 

nước, Trường Đại học Luật 

Tp.HCM 

Phó Trưởng Bộ môn phụ trách 

Luật Tố tụng hành chính 

  

IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: 

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

 

TT Tên đề tài nghiên cứu/ 

lĩnh vực ứng dụng 

Năm hoàn 

thành 

Đề tài cấp 

(Khoa, Trường) 

Trách nhiệm tham gia 

trong đề tài 

1 Bảo đảm quyền con 

người trong thi hành 

án hành chính ở Việt 

Nam 

2012 Cấp trường Thành viên 

2 Bảo đảm quyền của 

người khởi kiện trong 

tố tụng hành chính ở 

Việt Nam 

2014 Cấp trường Thành viên 

3 Giải pháp tăng cường 

kinh nghiệm thực tiễn 

đối với giảng viên 

giảng dạy các môn 

Luật tố tụng tại 

Trường Đại học Luật 

Thành phố Hồ Chí 

Minh 

2017 Cấp 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…) 

 

TT Tên sách/bài báo Năm xuất 

bản 

NXB/Tạp chí 

1 Những điểm mới về thẩm quyền giải quyết 

khiếu kiện hành chính của Tòa án nhân dân 

2011 Tạp chí Tòa án nhân 

dân số 13/2011. 

2 Xác định hành vi hành chính- Đối tượng khởi 

kiện trong vụ án hành chính 

2013  Tạp chí Nhà nước 

và pháp luật số 



5/2013 

3 Thi hành án hành chính theo Luật Tố tụng hành 

chính 

 2013 Tạp chí Tòa án nhân 

dân số 10+11/2013. 

4  Bàn về thẩm quyền xét xử hành chính của 

TAND theo loại việc bị khiếu kiện 

2012 Tạp chí Khoa học 

pháp lý số 6/2013 

5 Bàn về sự có mặt của Kiểm sát viên tại các 

phiên tòa, phiên họp trong tố tụng hành chính 

 2013 Tạp chí Kiểm sát số 

7/2013 

6  Những điểm mới về bảo đảm quyền con người 

trong thi hành án hành chính (đồng tác giả) 

2012  Tạp chí Thanh tra 

số 11+12/2012 

7 Về phát biểu của Kiểm sát viên tại các phiên 

tòa, phiên họp trong Tố tụng hành chính 

2013  Tạp chí Kiểm sát số 

16/2013 

8 Bàn về người khởi kiện và người bị kiện trong 

vụ án hành chính 

2013 Tạp chí Khoa học 

Pháp lý số 4/2013. 

9  Về đánh giá chứng cứ trong vụ án hành chính  2013  Tạp chí Kiểm sát số 

18/2013 

10 Một số vướng mắc trong các quy định của pháp 

luật về kiểm sát thi hành án hành chính theo 

Luật Tố tụng hành chính 

2014 Tạp chí Kiểm sát số 

01 (số xuân)/ 2014. 

11 Những điểm mới của Hiến pháp năm 2013 về 

các nguyên tắc cơ bản trong hoạt động tố tụng 

của Tòa án 

2014 Tạp chí Kiểm sát số 

10/2014 

12 Hoàn thiện khiếu kiện quyết định kỷ luật buộc 

thôi việc thuộc thẩm quyền xét xử hành chính 

của Tòa án 

2013 Tạp chí Nhà nước 

và pháp luật số 

10/2013 

13 Hoàn thiện khiếu kiện danh sách cử tri bầu cử 

đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân 

thuộc thẩm quyền xét xử hành chính của TAND 

2014 Tạp chí Nhà nước 

và pháp luật số 

12/2014 

14 Về quyền quyết định và tự định đoạt của người 

khởi kiện trong tố tụng hành chính 

2014 Tạp chí Nghề luật 

số 6/2014 

15 Một số vướng mắc về yêu cầu xác minh, thu 

thập chứng cứ và việc thu thập chứng cứ của 

2015 Tạp chí Kiểm sát số 

06/2015 



Viện kiểm sát trong tố tụng hành chính  

16 Triển khai thi hành Hiến pháp năm 2013 với 

việc sửa đổi, bổ sung Luật Tố tụng hành chính 

2015  Tạp chí Nghiên cứu 

lập pháp số 8/2015 

17 Những điểm mới của Luật Tố tụng hành chính 

năm 2015 

2016 Tạp chí Kiểm sát, số 

03/2016. 

18 Vai trò của Viện kiểm sát nhân dân trong tố 

tụng hành chính theo Luật Tố tụng hành chính 

năm 2015 (đồng tác giả). 

2016 Tạp chí Kiểm sát, số 

05/2016 

19 Bất cập trong các quy định về đối tượng khiếu 

nại là quyết định hành chính theo Luật Khiếu 

nại năm 2011 

2016 Tạp chí Nhà nước 

và pháp luật số 

02/2016 

20 Thủ tục đối thoại theo Luật TTHC năm 2015 

(đồng tác giả) 

2016 Tạp chí Kiểm sát số 

08/2016 

21 Những điểm mới về phiên tòa sơ thẩm vụ án 

hành chính theo Luật tố tụng hành chính năm 

2015 

2016 

 

 

 

Tạp chí Nghề Luật 

số 4/2016. 

22 Thủ tục xét xử rút gọn vụ án hành chính theo 

Luật tố tụng hành chính năm 2015 

2016 Tạp chí Kiểm sát số 

24/2016. 

23 Nhiệm vụ, quyền hạn của Viện trưởng viện 

kiểm sát, Kiểm sát viên và kiểm tra viên theo 

luật Tố tụng hành chính năm 2015 

2017 Tạp chí Kiểm sát số 

5/2017. 

24 Tranh tụng tại phiên tòa sơ thẩm vụ án hành 

chính theo Luật Tố tụng hành chính năm 2015"  

2017 Tạp chí Kiểm sát số 

12/2017. 

25 Bài viết "Bất cập trong các quy định về thẩm 

quyền giải quyết khiếu nại đối với QĐHC, 

HVHC của Chủ tịch UBND các cấp, Giám đốc 

sở và cấp tương đương, Bộ trưởng theo Luật 

khiếu nại năm 2011 (đồng tác giả) 

2017 Tạp chí Nhà nước 

và pháp luật, số 2 

năm 2017 

26 Thủ tục hỏi tại phiên tòa sơ thẩm vụ án hành 

chính theo Luật Tố tụng hành chính 2015”,  

2017 Tạp chí Tòa án nhân 

dân số 14/2017. 



27 Quyền của người khiếu nại theo Luật khiếu nại 

năm 2011" (đồng tác giả) 

2017 Tạp chí Nhà nước 

và pháp luật số 5 

năm 2016 

28 Bất cập trong các quy định về sự có mặt của 

kiểm sát viên tại các phiên tòa, phiên họp theo 

Luật tố tụng hành chính năm 2015 

2018 Tạp chí Kiểm sát số 

7/2018. 

29 Hoàn thiện các quy định của pháp luật về thi 

hành án hành chính 

2018 Nhà nước và pháp 

luật 

30 Theo dõi thi hành án hành chính theo luật tố 

tụng hành chính 

2018 Tạp chí Tòa án nhân 

dân 

31 Viết chuyên đề “Thi hành bản án, quyết định 

của Tòa án về vụ án hành chính”, Giải thích và 

bình luận Luật Tố tụng hành chính năm 2015 

(PGS.TS Nguyễn Cảnh Hợp chủ biên) 

 

2018 Nxb. Hồng Đức 

32 Hoàn thiện các quy định của pháp luật về xử lý 

vi phạm trong thi hành án hành chính 

2019 Nhà nước và pháp 

luật 

33 Những bất cập và kiến nghị hoàn thiện các quy 

định về quyết định buộc thi hành bản án, quyết 

định của Tòa án trong vụ án hành chính  

2019 Tạp chí Kiểm sát 

34 Một số kiến nghị nhằm hoàn thiện các quy định 

về kiểm sát thi hành án hành chính 

2021 Tạp chí Pháp luật và 

thực tiễn 

35 Viết Chương XII Giáo trình Luật Tố tụng hành 

chính Việt Nam - Thi hành bản án, quyết định 

của Tòa án về vụ án hành chính (PGS.TS 

Nguyễn Cảnh Hợp chủ biên) 

2019 Nxb. Hồng Đức 

36 Hướng dẫn học tập môn học Luật Tố tụng hành 

chính (đồng tác giả) 

2022 Nxb. Lao động 

37. Cơ sở lý luận và pháp lý về thi hành án hành 

chính ở Việt Nam 

2022 Nxb. Lao động 

 



Lời cam đoan: Tôi xin cam đoan những nội dung khai trên đây là những sự thật, nếu có điều 

gì sai trái tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. 

       Tp.HCM, ngày 15 tháng 8 năm 2022  

 Xác nhận của cơ quan      Người khai ký tên 

               

 

 

             Lê Việt Sơn 

          

 

 

 

  


