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TRẦN ĐÌNH HẢO 

 

 Nguyên Phó Giám đốc Học viện Khoa học xã hội 

 Hà Nội, Việt Nam 

 haovass@gmail.com 

 Tiếng Anh, Tiếng Đức 

Lĩnh vực hoạt động 

Luật dân sự, thương mại, kinh tế, tài chính 

Học vị 

Phó giáo sư, Tiến sĩ 

Kinh nghiệm 

Thực hiện Nghiên cứu khoa học và giảng dạy tại Học viện Nhà nước và Pháp luật; và Học viện 

Khoa học Xã hội 

Quá trình công tác:  

1983 Cán bộ Viện Nhà nước và pháp luật 

2006 – 2011 
Phó Trưởng ban, Trưởng ban Ban Quản lý Khoa học Viện Khoa học xã hội Việt 

Nam (nay là Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam) 

2011 – 2021 Phó Giám đốc, Học viện Khoa học xã hội 

2017 Trưởng khoa Khoa Chính sách công, Học viện Khoa học xã hội  

01/04/2021 
Nghỉ công tác tại Học viện Khoa học xã hội để hướng chế độ hưu trí theo quy 

định của Nhà nước 

Thành viên tổ chức nghề nghiệp 

2003 – 2008 Ủy viên BCH Công đoàn Viên chức Việt Nam 

2006 – nay Trọng tài viên, Trung Tâm Trọng Tài Quốc tế Việt Nam bên cạnh Phòng 

THÔNG TIN TRỌNG TÀI VIÊN 
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Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VIAC) 

2007 – 2012 Chủ tịch Công đoàn Viện KHXH Việt Nam Khóa 18 

2008 – 2013 Ủy viên BCH Công đoàn Viên chức Việt Nam 

2008 – 2013 Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 

Thành tích nổi bật 

2010, 2013 Chiến sĩ thi đua cấp Viện Hàn lâm 

2008, 2009, 2013 
Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam 

Kỷ niệm chương vì sự nghiệp KHXH 

2014 Huân chương Lao động hạng 3 của Chủ tịch Nước 

Công trình khoa học tiêu biểu 

1985 
Mấy ý kiến về vai trò của pháp luật trong hoạt động quản lý của Nhà nước 

xã hội chủ nghĩa 

1987 
Mấy vấn đề pháp lý trong việc cung ứng vật tư - kỹ thuật cho xí nghiệp 

công nghiệp quốc doanh 

02/1991 
Bàn về chế định pháp lý về tài sản của xí nghiệp quốc doanh trong giai 

đoạn hiện nay 

1997 
Một vài suy nghĩ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của chương II Hiến 

pháp 1992 

1998 Góp phần hoàn thiện pháp luật về thuế ở nước ta trong giai đoạn hiện nay 

1999 Về những điểm mới của luật doanh nghiệp 

2000 Hoà giải, thương lượng trong việc giải quyết tranh chấp hợp đồng kinh tế 

2000 
Pháp luật về cạnh tranh trong điều kiện chuyển sang nền kinh tế hàng hoá 

nhiều thành phần theo cơ chế thị trường ở Việt Nam hiện nay 

02/2002 "Thương gia" theo thương luật Hoa Kỳ 

2002 "Thương gia" theo thương luật Hoa Kỳ (II) 

2003 
Về cải cách tư pháp và vấn đề thi hành án xét xử góc độ của Luật Kinh tế - 

Dân sự 
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2003 

Về các quy định về việc người Việt Nam định cư ở nước ngoài, tổ chức, cá 

nhân nước ngoài sử dụng đất tại Việt Nam trong Dự thảo Luật đất đai 

(sửa đổi) 

2005 Các quy định về giao dịch dân sự trong dự thảo bộ luật dân sự (sửa đổi) 

2005 
Về các biện pháp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự trong dự thảo Bộ 

luật dân sự (sửa đổi) 

04/2006 Bàn về khái niệm lãng phí 

 


