
Nguyễn Ngọc 
Duy Mỹ 
 
 

 

 

Thạc sĩ Luật 
 
Chuyên ngành Luật Quốc 
tế và Luật So sánh 

 
 
 

Ngôn ngữ 
 
Vietnamese, English  

 
 

   

Email 
 

duymy@ueh.edu.vn 

 
 
 
 

  
 

Các môn giảng dạy 

 Luật Sở hữu trí tuệ 

 Công pháp quốc tế 

 Luật Kinh doanh 

 Pháp luật đại cương 

 
 

Kinh nghiệm công tác 
 Giảng dạy gần 20 năm các chương trình đào tạo ngắn hạn, 

dài hạn, các lớp đào tạo chuyên đề về sở hữu trí tuệ, pháp 
luật đầu tư, pháp luật trong hoạt động kinh doanh, pháp luật 
về hợp đồng và giải quyết tranh chấp;  

 Cộng sự ở Văn phòng Luật sư TriLaw từ năm 2010 và Văn 
phòng tư vấn pháp luật và kinh tế (đã giải thể) từ năm 1995;  

 Tham gia hỗ trợ doanh nghiệp/chủ thể quyền bảo hộ, thực 
thi quyền sở hữu trí tuệ; 

 Thực hiện các dịch vụ pháp lý liên quan đến nhãn hiệu, kiểu 
dáng công nghiệp, sáng chế, quyền tác giả… 

 Tư vấn, soạn thảo, giao kết các hợp đồng cho các doanh 
nghiệp; 

 Tư vấn pháp luật về sở hữu trí tuệ, pháp luật doanh nghiệp, 
pháp luật lao động; 

 Tư vấn giải quyết các tranh chấp trong các lĩnh vực hợp đồng, 
sở hữu trí tuệ, hoạt động của doanh nghiệp, quan hệ lao 
động, dân sự, hôn nhân; 

 Tham gia tư vấn đầu tư, thành lập doanh nghiệp và các hoạt 
động sau thành lập; 

 Tham gia tư vấn pháp lý một phần các dự án bất động sản; 

 Viết bài và cố vấn pháp lý cho journalists trong các bài viết 
liên quan;  

 Hội viên Hội Luật gia Quận Bình Tân, tham gia tư vấn pháp 
luật miễn phí ở địa phương.  

 

Quá trình đào tạo 
 
2014/10 

- University of Southampton, United Kingdom 



- nay - Đề tài nghiên cứu sinh: IP Protection on traditional 
cultural expressions  

 
 

 
2002/02 
- 2005/01 

Lund University, Sweden and Law University Ho Chi 
Minh City, Vietnam 

- Master of Laws, Chuyên ngành: Comparative and 
International Law; 

- Đề tài: The IP enforcement of industrial designs in 
comparative perspective: Vietnam and EU.  

 

 
1993/09 
- 1998/08 

- University of Law Ho Chi Minh City 

- Bachelor of Laws, chuyên ngành Luật Kinh tế; 

- Đề tài: Vấn đề thực hiện các chế độ bảo hiểm xã 
hội tại TPHCM 

 

Các chứng chỉ tiêu biểu 

 2017: Certificate of Achievement the JPO/IPR Training Course 
for IP Trainers, trained in Japan, issued by Japan Patent Office 
(JPO), Japan; 

 2017: Certificate of Presentation "Case Study Presentation by 
Course Participants", trained in Japan, issued by Asia Pacific 
Industrial Property Center (JIPII), Japan; 

 2017: Certificate of Achievement the Intensive Courses on 
Intellectual Property, trained in Vietnam, issued by National 
Office of Intellectual Property of Vietnam; 

 2017: Certificate of Completion the EMI Skills- English as a 
Medium of Instruction, trained in Vietnam, issued by 
Cambridge English Language Assessment; 

 2017: Certificate of Completion the Cambridge Teacher 
Development Course: EMI Skills- English as a Medium of 
Instruction (Blended Course), trained in Vietnam, issued by 
University of Economics (UEH); 

 2015: Certificate of Completion the Distance Learning 
“Advance Course on Intellectual Property, Traditional 



Knowledge and Traditional Cultural Expressions”, issued by 
WIPO; 

 2015: Certificate of Completion the Distance Learning 
“General Course on Intellectual Property”, issued by WIPO; 

 2011: Certificate of Completion the “WIPO Training of 
Trainers Program on Effective Intellectual Property Asset 
Management By Medium- Sized Enterprises”, trained in 
Vietnam, issued by WIPO and NOIP Vietnam; 

 2007: Certificate of Completion the Teaching Course by 
Cases; trained in Vietnam, issued by CEMD; 

 2005: Certificate of Completion the Course on Writing 
Curriculum, trained in Vietnam, issued by CEMD; 

 2005: Certificate of Completion the “Teacher Training 
Programme in International Humanitarian Law and Human 
Rights”, trained in Thailand, issued by Mahidol University and 
International Committee of the Red Cross; 

 2004: Certificate of Achievement the “International and 
Comparative Law” within the framework of the Project 
“Strengthening Legal Education in Vietnam”, trained in 
Sweden, issued by Lund University, Sweden; 

 2000: Certificate of Completion the Course on Administrative 
Office Administration, trained in Vietnam, issued by 
University of Economics (UEH). 

 

Giáo trình đã xuất bản 

 Thành viên: Giáo trình Pháp luật đại cương, Trường Đại học 
kinh tế TP.HCM, Chủ biên: Th.S. Nguyễn Triều Hoa; 

 Thành viên: Giáo trình Luật Thương mại 2, Trường Đại học 
kinh tế TP.HCM, Chủ biên: TS. Lê Văn Hưng. 

 

Bài đăng tạp chí 

 2014: Nguyễn Ngọc Duy Mỹ, Nguyên tắc cân bằng lợi ích giữa 
các bên trong việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ: Một góc nhìn 
từ pháp luật Việt Nam, Tạp chí Phát triển Kinh tế, 9.2014; 

 2006: Nguyễn Ngọc Duy Mỹ, Án lệ thương mại và khả năng 
áp dụng tại Việt Nam, Tạp chí Kiểm sát, số 7, tháng 4.2006; 



 2006: Nguyễn Ngọc Duy Mỹ, Áp dụng án lệ để giải quyết 
tranh chấp kinh doanh, thương mại tại Việt Nam, Tạp chí Phát 
triển Kinh tế, tháng 5.2006. 

 

Đề tài khoa học các cấp 

 2013: Nguyễn Ngọc Duy Mỹ , Thành viên đề tài: Xây dựng 
chính sách quản lý quyền sở hữu trí tuệ tại Trường ĐH Kinh 
tế TP.HCM, 2013, Đề tài cấp cơ sở, Chủ nhiệm: PGS.TS Phạm 
Duy Nghĩa; 

 2011: Nguyễn Ngọc Duy Mỹ,  Chủ biên tài liệu biên dịch: 
Brussels Convention on jurisdiction and the enforcement of 
judgements in civil and commercial matters 1968 và Lugano 
Convention on jurisdiction and the enforcement of 
judgements in civil and commercial matters 1988, Đề tài cấp 
cơ sở, UEH; 

 2009: Nguyễn Ngọc Duy Mỹ, Thành viên đề tài: Biên soạn 
chương trình, tài liệu giảng dạy về sở hữu trí tuệ cho các 
trường đại học thuộc lĩnh vực khoa học kinh tế, năm 2009, 
Đề tài trọng điểm cấp bộ, Chủ nhiệm: TS. Lê Văn Hưng; 

 2002: Nguyễn Ngọc Duy Mỹ, Thành viên đề tài: Các giải pháp 
cơ bản để hoàn thiện hoạt động quản lý nhà nước đối với 
doanh nghiệp nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh, Đề tài 
cấp Cơ sở, Chủ nhiệm: TS. Lê Văn Hưng, (MS: CS 2002-10); 

 1999: Nguyễn Ngọc Duy Mỹ, Thành viên đề tài: Vấn đề ứng 
dụng công nghệ thông tin vào công tác quản lý bảo hiểm xã 
hội tại Bảo hiểm xã hội TPHCM, 1999,  Đề tài cấp bộ, Chủ 
nhiệm: Cao Văn Sang- Phó Gíam đốc Bảo hiểm xã hội 
TP.HCM. 

Bài hội thảo 

 2017: Nguyễn Ngọc Duy Mỹ, The protection of folklore with a 
view to balancing interest: Towards an approriate legal 
framwork for Vietnam, The 13th Annual International 
Conference, AsLEA (Asian Law and Economics Association), 
6.2017; 

 2016: Nguyễn Ngọc Duy Mỹ, Bảo hộ nhãn hiệu mùi hương: Từ 
quy định của TPP đến thực tiễn pháp luật Việt Nam, Hội thảo 
khoa học Những vấn đề pháp lý của doanh nghiệp Việt Nam 



trong hội nhập TPP, Trường Đại học Ngân hàng TPHCM, 
10.2016; 

 2012: Nguyễn Ngọc Duy Mỹ, Những đáp ứng của Việt Nam về 
quyền sở hữu trí tuệ trong khuôn khổ WTO, Hội thảo khoa 
học “Việt Nam sau 5 năm gia nhập WTO- Các phương diện 
kinh tế, quản trị, tài chính và luật”, Đại học Kinh tế TP.HCM, 
10.2012; 

 2012: Nguyễn Ngọc Duy Mỹ, Các thỏa thuận giữa cơ quan nhà 
nước Việt Nam và các doanh nghiệp nước ngoài trong hoạt 
động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam – Bản chất pháp lý, Hội 
thảo khoa học “Các hình thức hợp tác giữa khu vực nhà nước 
và khu vực tư nhân, Khoa Luật Kinh tế và Tổ chức DAAD – 
10/2012; 

 2012: Nguyễn Ngọc Duy Mỹ, Trách nhiệm bồi thường của nhà 
nước khi xâm hại đến tài sản tư nhân, Hội thảo “Đánh giá thực 
tiễn thi hành chế độ kinh tế trong Hiến pháp 1992”, Khoa Luật 
Kinh tế- Đại học Kinh tế TP.HCM và Khoa Kinh tế và Luật, 
Trường Đại học Mở TP.HCM, 01.2012; 

 2010: Nguyễn Ngọc Duy Mỹ, Một số khía cạnh về sở hữu trí 
tuệ trong mua bán, sáp nhập doanh nghiệp-  Hội thảo khoa 
học, Khoa Luật, 10.2010; 

 2010: Nguyễn Ngọc Duy Mỹ, Một số biện pháp nâng cao chất 
lượng hướng dẫn khóa luận tốt nghiệp cho sinh viên ngành 
luật-  Hội thảo khoa học, Khoa Luật,12.2010. 

  



 


