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THÔNG TIN TRỌNG TÀI VIÊN 

 

BẠCH QUỐC AN 

 

 Vụ trưởng Vụ Pháp luật quốc tế - Bộ Tư pháp 

 Hà Nội 

 anbq@moj.gov.vn, bquocan@yahoo.com 

 Ngôn ngữ: Tiếng Việt, Tiếng Anh 

Lĩnh vực chuyên môn 

Thương mại quốc tế, Đầu tư quốc tế, sở hữu trí tuệ, tư pháp quốc tế 

Quá trình đào tạo 

Thạc sỹ Luật – Khoa Luật, Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội 

Quá trình công tác và kinh nghiệm làm việc 

01/2015 – nay Quyền Vụ trưởng – Vụ trưởng, Vụ Pháp luật quốc tế - Bộ Tư pháp 

04/2013 – 12/2014 Phó Vụ trưởng, Vụ Hợp tác quốc tế - Bộ Tư pháp 

02/2011 - 04/2013 Phó Vụ trưởng, Vụ Pháp luật quốc tế - Bộ Tư pháp 

11/2010 – 02/2011 Chuyên viên, Vụ Pháp luật quốc tế - Bộ Tư pháp 

10/2007 – 11/2010 

Bí Thư thứ 3 - Phái đoàn đại diện thường trực Việt Nam tại Liên hiệp quốc, Tổ 

chức thương mại thế giới và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva, Thụy Sĩ 

Công việc chính đảm nhiệm: Chịu trách nhiệm về các vấn đề pháp lý trong hoạt động 

của Phái đoàn tại Tổ chức thương mại thế giới, cụ thể: . 

▪ Cán bộ chuyên trách tại Cơ quan giải quyết tranh chấp và các phiên họp đặc biệt 

của Cơ quan này. 

▪ Cán bộ đầu mối của Việt Nam trong vụ Việt Nam khởi kiện Hoa Kỳ về việc áp 

dụng các biện pháp chống bán phá giá đối với mặt hàng tôm đông lạnh xuất khẩu 

của Việt Nam; là đại diện cho Việt Nam trong các vụ kiện mà Việt Nam tham gia 

với tư cách Bên thứ 3: DS 343, DS 375-376-377, DS 399, DS 402 và DS 405. 

▪ Đại diện của Việt Nam tại các Uỷ ban về Thực tiễn chống bán phá giá, Tự vệ, Trợ 

cấp và các biện pháp đối kháng. 

▪ Đại diện Việt Nam tại Nhóm đàm phán về các quy tắc trong quá trình đàm phán 

sửa đổi Hiệp định Chống bán phá giá và Hiệp định về Trợ cấp và các biện pháp đối 

kháng. 
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07/1997 – 10/2007 

Vụ Pháp luật quốc tế và Hợp tác quốc tế, Vụ Pháp luật quốc tế - Bộ Tư pháp 

Công viêc chính đã đảm nhiệm: 

▪ Các vấn đề liên quan đến pháp luật thương mại quốc tế và quá trình hội nhập quốc 

tế của ViệtNam; 

▪ Tham gia quá trình soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật; 

▪ Góp ý và thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật theo quy định của Luật Ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật và các điều ước quốc tế theo quy định của Luật 

Ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước quốc tế của Nhà nước CHXHCN Việt Nam. 

Cụ thể: 

o Tham gia vào quá trình đàm phán Hiệp định thương mại song phương Việt 

Nam - Hoa Kỳ (BTA) với nhiệm vụ dự thảo phương án đàm phán về dịch vụ 

pháp lý và tham gia nhóm đàm phán về quyền sở hữu trí tuệ. 

o Tham gia đoàn đàm phán của Việt Nam trong quá trình đàm phán Hiệp định 

thành lập khu vực thương mại tự do giữa ASEAN với Hàn Quốc; ASEAN với 

Trung Quốc; một số Hiệp định trong khuôn khổ của ASEAN như Hiệp định 

khung về thương mại dịch vụ của ASEAN 

o Tham gia quá trình đàm phán gia nhập WTO của Việt Nam và tham gia các 

phiên đàm phán song phương về việc Việt Nam gia nhập WTO với các đối tác 

như Liên minh châu Âu (EU), Singapore. 

o Sau khi Việt Nam gia nhập WTO, tham gia vào Nhóm rà soát, có nhiệm vụ rà 

soát và đề xuất việc hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam nhằm đảm bảo sự 

phù hợp với các cam kết của Việt Nam với WTO. 

o Từ 1/2005 đến 6/2005, chuyên gia tư vấn trong nước cho Dự án VIE/02/015 

về “Hỗ trợ việc thực hiện Chiến lược phát triển hệ thống pháp luật Việt Nam 

đến năm 2010”. 

o Từ 11/2006 đến tháng 04/2007, chuyên gia tư vấn trong nước - chuyên gia 

pháp lý cho Dự án “Hoàn thiện Khung pháp luật thương mại đa phương của 

Việt Nam” (VIE/A1/01/B, BL 17.03) do Trung tâm thương mại quốc tế của 

UNCTAD/WTO (ITC) thực hiện. 

Các công trình/bài viết  

2020 

Đề tài cấp Bộ: Nghiên cứu xây dựng những định hướng chính sách lớn phục 

vụ sửa đổi Luật Tương trợ tư pháp 

Chủ nhiệm đề tài – Viện Khoa học pháp lý – Bộ Tư pháp 

2019 

Đề tài cấp Bộ: Công ước La Hay năm 1980 về khía cạnh dân sự của hành vi 

bắt cóc trẻ em: Kinh nghiệm quốc tế về gia nhập, thực thi và các đề xuất đối 

với Việt Nam  

Chủ nhiệm đề tài – Viện Khoa học pháp lý – Bộ Tư pháp 
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2019 

Thực tiễn thi hành pháp luật về đầu tư tại Việt Nam hiện nay dưới góc nhìn 

tham chiếu với EVFTA – EVIPA (đồng tác giả với Nguyễn Thị Nhung) 

Đề tài khoa học và công nghệ cấp ĐHQGHN: Nghiên cứu cơ sở khoa học và 

thực tiễn đề xuất giải pháp hoàn thiện pháp luật kinh doanh tại Việt Nam nhằm 

đảm bảo việc thực thi các hiệp định tự do thương mại thế hệ mới. 

2017 

Chủ trương về hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà nước ta và việc hoàn thiện 

pháp luật phục vụ hội nhập 

Tạp chí dân chủ và pháp luật – Bộ Tư pháp – Số chuyên đề năm 2014 

2013 

Quyền con người và việc hiến định quyền con người trong Hiến pháp sửa 

đổi  

Tạp chí dân chủ và pháp luật – Bộ Tư pháp – Số chuyên đề năm 2013 

2009 

Cơ chế giải quyết tranh chấp của Tổ chức thương mại thế giới (WTO) với các 

nước đang phát triển 

Đề tài cấp Bộ: Cơ chế giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế và việc hoàn 

thiện hệ thống pháp luật Việt Nam trong quá trình hội nhập 

Viện Khoa học pháp lý – Bộ Tư pháp 2009 

2009 

Vai trò của Bộ Tư pháp trong công tác đàm phán, ký kết, gia nhập và thực thi 

các hiệp định về thương mại 

Đề tài cấp bộ: Vai trò của Bộ Tư pháp trong công tác đàm phán, ký kết, gia 

nhập và thực thi các hiệp định về thương mại 

Viện Khoa học pháp lý – Bộ Tư pháp 2009 

2006 
Tài liệu tập huấn về Hội nhập kinh tế quốc tế cho cán Bộ Tư pháp 

Nhà xuất bản tư pháp – Bộ Tư pháp 

2005 

Các yếu cầu của Tổ chức thương mại thế giới (WTO) về việc thực thi quyền 

sở hữu trí tuệ 

Tạp chí dân chủ và pháp luât – Bộ Tư pháp- 02/2005 

2005 

Một số vấn đề về quyền sở hữu trí tuệ của Tổ chức thương mại thế giới 

(WTO) và thực trạng pháp luật của Việt Nam 

Đề tài cấp Bộ: Thực trạng hệ thống pháp luật Việt Nam liên quan đến các Hiệp 

định đa bên của Tổ chwucs thương mại thế giới và giải pháp hoàn thiện pháp 

luật Việt Nam 

Viện Khoa học Pháp lý – Bộ Tư pháp  

2005 
Một số vấn đề về cơ chế giải quyết khiếu nại và tranh chấp liên quan đến 

hoạt động thương mại ở Canada và Singapore 
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Đề tài Ban đối ngoại trung ương Đảng 

2004 

Pháp luật về thương mại hàng hóa có yếu tố nước ngoài – Thực trạng và giải 

pháp hoàn thiện đối với quá trình hội nhập quốc tế 

Đề tài cấp Bộ – Viện Khoa học pháp lý – Bộ Tư pháp  

2003 

Một số yêu cầu đặt ra đối với việc hoàn thiện pháp luật Việt Nam để thực 

hiện Hiệp định thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ 

Đề tài cấp Bộ: Hiệp định thương mại Việt – Mỹ và những yêu cầu đặt ra đối 

với việc hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam 

Viện Khoa học pháp lý – Bộ Tư pháp 

2003 

Các biện pháp thực thi quyền sở hữu trí tuệ theo Hiệp định thương mại song 

phương Việt Nam – Hoa Kỳ - Thực trang pháp luật Việt Nam hiện nay 

Tạp chí Dân chủ và pháp luật – Bộ Tư pháp – Số chuyên đề năm 2003 

2002 
Tác động của BTA đối với hệ thống pháp luật Việt Nam hiện hành 

Vietnam Law and Legal Forum 8 (91) – 2002 

2001 

Hành vi và hậu quả sử dụng chất độc của Hòa Kỳ tại Việt Nam – Hành vi trái 

với pháp luật quốc tế 

Đề tài cấp Nhà nước: Nghiên cứu cơ sở pháp lý yêu cầu Mỹ có trách nhiệm đối 

với hậu quả chất hóa học trong chiến tranh Việt Nam 

2001 

Hiệp định thương mại Việt Nam – Hoa Kỳ: Một số vấn đề đối với hệ thống 

pháp luật Việt Nam 

Tạp chí nghiên cứu lập pháp Số.3 – Tháng 04/2001- Văn phòng Quốc hội 

2000 

Quản lý Nhà nước về các hoạt động thương mại trong điều kiện tự do hóa 

thương mại 

Đề tài cấp Nhà nước về Những vấn đề Lý luận và thực tiễn phát triển pháp 

luật về thương mại và hàng hải quốc gia và quốc tế trong điều kiện Việt Nam 

hội nhập khu vực và quốc tế 

Trường Đại học Ngoại thương 

1998 

Các khía cạnh pháp lý của APEC 

Thông tin khoa học pháp lý số 10/1998 – Viện Nghiên cứu khoa học pháp lý – 

Bộ Tư pháp 

____________________________________________________ 

 


