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QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
- Cử nhân Luật, Trường Đại học quốc gia Quan hệ quốc tế Moskva (MGIMO) LB Nga
- Tiến sĩ Luật, Trường ĐH quốc gia Quan hệ quốc tế Moskva (MGIMO), LB Nga, 1990
- Được phong Phó giáo sư năm 2001
KINH NGHIỆM NGHỀ NGHIỆP
1978-1986

Nghiên cứu viên, Viện Thông tin khoa học xã hội thuộc Ủy ban Khoa
học xã hội Việt Nam

1986-1989

Nghiên cứu sinh tiến sĩ tại Trường ĐHQG quan hệ quốc tế Moskva

1990-2008

Trưởng phòng nghiên cứu Luật quốc tế , nghiên cứu viên cao cấp Viện
Nhà nước và Pháp luật, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam

2008-2020

Phó Viện trưởng, Chủ tịch Hội đồng khoa học, Nghiên cứu viên Cao
cấp bậc 6/6, Viện Từ điển học và Bách khoa thư, Viện Hàn lâm Khoa
học xã hội Việt Nam
Phó Tổng thư ký Đề án biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam, Phó
Trưởng Ban biên soạn Bách khoa toàn thư Luật học

Từ 9/2020 - nay Giảng viên, thành viên Hội đồng cố vấn Khoa Luật Trường Đại học
Văn Lang
NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
-

Chủ nhiệm, thành viên của 01 đề tài cấp Nhà nước, 05 đề tài cấp Bộ, 01 đề tài cấp tỉnh
đã nghiệm thu.

-

Hiện đang tham gia thực hiện Đề án đặc biệt cấp quốc gia được Thủ tướng Chính phủ
trực tiếp giao cho các nhà khoa học: Biên soạn Bách khoa toàn thư Việt Nam

-

Thường trực Tổ biên tập soạn thảo Luật trưng cầu ý dân, nhiệm vụ do Quốc Hội giao.

-

Xuất bản 17 sách giáo trình, sách chuyên khảo, hướng dẫn học tập, từ điển: “Thuyết
Tam quyền phân lập và bộ máy nhà nước tư sản”; “Tìm hiểu về Nhà nước pháp quyền;
Những vấn đề lý luận cơ bản về Luật quốc tế”; “Xây dựng và ban hành hiến pháp ở
các nước trên thế giới”; “Những vấn đề lý luận cơ bản về Nhà nước và Pháp luật”;
“Xây dựng nhà nước pháp luật xã hội chủ nghĩa Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng”;
“Giáo trình Luật quốc tế” (Nxb Đại học Quốc gia); “Xây dựng Nhà nước pháp quyền
xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn hiện nay”; “Giáo trình Luật quốc tế” (Nxb
Công an nhân dân); “Cải cách tư pháp ở Việt Nam hiện nay”; “Cơ chế bảo vệ quyền
con người”; “Giáo trình Giáo dục quyền con người”; “Cơ chế bảo vệ Hiến pháp”; “Quá
trình phát triển của Hiến pháp Việt Nam từ 1946 đến 1992”; “Từ điển bảo vệ quyền
trẻ em”; “Từ điển Tuyên Quang”; “MAGGI-MAGI trong Từ điển tiếng Việt và nhãn
hiệu của Nestle”

-

04 bài báo, kỷ yếu Hội thảo Quốc tế

-

Đã công bố hơn 80 bài báo khoa học trong: Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, Tạp chí
Nghiên cứu lập pháp - Văn phòng Quốc hội, Tạp chí Dân chủ và pháp luật - Bộ Tư
pháp, Tạp chí "Từ điển học và Bách khoa thư", Nghiên cứu Lập pháp, Tạp chí Khoa
học và Công nghệ Việt Nam, Tạp chí Nghiên cứu Trung Quốc…..

HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO
-

Đã giảng dạy sau đại học từ 1992 đến nay tại Viện Nhà nước và Pháp luật, Học viện
Khoa học Xã hội, Trường Đại học Luật TP HCM, Trường Đại học Luật Hà Nội, Khoa
Luật Đại học quốc gia Hà Nội, Học viện ngoại giao, Đại học Vinh, Đại học An ninh
Nhân dân, Học viện An ninh, Học viện Cảnh sát, Đại học Phương Đông, Đại học Hòa
Bình, Đại học Duy Tân

-

Đã hướng dẫn 300 học viên cao học bảo vệ thành công luận văn Thạc sĩ Luật học

-

Đã hướng dẫn 13 nghiên cứu sinh bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ Luật học

