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Giảng viên
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Chức danh khoa học:

Phó Giáo sư . Tiến sĩ. Nghiên cứu viên cao cấp

QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
- Cử nhân ngành Lịch sử, Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1978
- Cử nhân Luật học, Đại học Tổng hợp Hà Nội, 1989
- Thạc sĩ Luật học, Viện Nhà nước và Pháp luật, Viện Khoa học xã hội Việt Nam,1997
- Tiến sĩ Luật học, Viện Nhà nước và Pháp Luật, Viện Khoa học xã hội Việt Nam, 2002
KINH NGHIỆM NGHỀ NGHIỆP
1979 – 2004

Nghiên cứu viên, Viện Nhà nước và Pháp luật

2004 – 2006

Phó phòng nghiên cứu, nghiên cứu viên chính, Viện Nhà nước và
Pháp luật

2006 – 2008

Trưởng phòng nghiên cứu, nghiên cứu viên chính, Viện Nhà nước và
Pháp luật

2008 – 2011

Phó viện trưởng, Trưởng phòng nghiên cứu, nghiên cứu viên chính,
Viện Nhà nước và Pháp luật

2011 – 2013

Phó viện trưởng, Trưởng phòng nghiên cứu, nghiên cứu viên cao cấp,
Viện Nhà nước và Pháp luật

2013 – 9/2020

Nghiên cứu viên cao cấp, Viện Nhà nước và Pháp luật

Từ 2021 - nay

Giảng viên cao cấp, Khoa Luật Trường Đại học Văn Lang

HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
-

Chủ nhiệm, thành viên của 6 Đề tài khoa học cấp Nhà nước, 9 Đề tài khoa học cấp Bộ,
01 Đề tài khoa học cấp Viện

-

Đã công bố 50 bài báo khoa học trên các Tạp chí khoa học chuyên ngành Luật và nhiều
bài tham luận trong các Hội thảo khoa học trong nước và quốc tế

-

Là chủ biên, đồng chủ biên 15 cuốn giáo trình đại học và sau đại học, tài liệu học tập, sách
chuyên khảo:
✓ Giáo trình: “Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật” (Đại học Quốc gia Hà Nội);
“Lý luận chung về Nhà nước và pháp luật” (Đại học Huế); “Lịch sử nhà nước và pháp
luật thế giới” (Đại học Huế); “Lịch sử nhà nước và pháp luật Việt Nam” (Đại học
Huế); “Luật thi hành án Hình sự Việt Nam” (Đại học Huế);
✓ Tài liệu học tập: môn “Lý luận Nhà nước và pháp luật” ( Học viện Khoa học xã hội);
✓ Sách chuyên khảo: “Mô hình tổ chức và hoạt động của nhà nước pháp quyền xã hội
chủ nghĩa Việt Nam”; “Đánh giá kết quả của cải cách hành chính và các giải pháp tiếp
tục đẩy mạnh cải cách hành chính ở nước ta”; “Xây dựng Nhà nước pháp quyền xã
hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay: Một số vấn đề lý luận và thực tiễn”;
“Giáo dục quyền con người”; “Tài phán hành chính trong bối cảnh xây dựng Nhà
nước pháp quyền và hội nhập quốc tế ở Việt Nam hiện nay”; “Cơ chế bảo đảm và bảo
vệ quyền con người”; “Những vấn đề lý luận và thực tiễn về sửa đổi, bổ sung Hiến
pháp năm 1992”; “Trách nhiệm về hậu quả chất da cam/dioxin ở Việt Nam- cơ sở
pháp lý và phương pháp đấu tranh”; “Tư tưởng chính trị - pháp lý ở làng xã cổ truyền
vùng đồng bằng Bắc Bộ và ảnh hưởng đối với xã hội Việt Nam”

KHEN THƯỞNG THÀNH TÍCH
-

Huân chương lao động Hạng 3, năm 2019

