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QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
-

Cử nhân chuyên ngành Điều tra Tội phạm, Đại học An ninh nhân dân, năm 1984
Cao học chuyên ngành Luật học, Đại học (Học viện) ANND, năm 1996
Tiến sĩ chuyên ngành Luật học (Lý luận và lịch sử NN&PL), Học viện Chính trị Quốc
gia TP.HCM, năm 2009

KINH NGHIỆM NGHỀ NGHIỆP
1984 – 6/2019

Giảng viên – Tổ trưởng Tổ Bộ môn – Phó Trưởng Bộ môn – Trưởng
Bộ môn (nay là Khoa) Quản lý Nhà nước, Trường Đại học An ninh
Nhân dân. Tham gia giảng dạy Luật, Lý luận QLNN và các môn chuyên
ngành tại ĐHAN, Học viện Hành chính quốc gia, Đại học Văn hóa,
Trường Quân sự Quân khu 7…

2010 - 2019

Thành viên hội đồng sáng lập Tạp chí Khoa học và Giáo dục An ninh

9/2019 - Nay

Trưởng Bộ môn Luật HP – HC, Khoa Luật, Trường Đại học Văn Lang

HOẠT ĐỘNG ĐÀO TẠO VÀ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
-

Đã Chủ nhiệm, đồng Chủ nhiệm, Thư ký 10 đề tài NCKH cấp Bộ, cấp Tỉnh, cấp Cơ sở
được nghiệm thu. Đang Chủ nhiệm 01 đề tài NCKH cấp trường.
Hướng dẫn thành công 24 Cử nhân Luật (Chuyên ngành ĐTTP)
Hướng dẫn thành công 36 Thạc sỹ chuyên ngành QLNN.
Hướng dẫn thành công 4 Tiến sỹ và đang hướng dẫn 3 NCS Tiến sỹ các ngành Hành
chính công, Tội phạm học và phòng ngừa tội phạm.
Hướng dẫn nhiều SV NCKH, trong đó có 8 công trình đạt giải thưởng cấp Trường, Bộ
Giáo dục, Bộ Công an, Thành đoàn TPHCM.
Xuất bản 15 Giáo trình, Sách chuyên khảo, Tập bài giảng: Những vân đề cơ bản về bảo
vệ ANQG; Hiện tượng phụ nữ Việt Nam lấy chồng Đài Loan; Quản lý nhà nước về
ANQG (HP1); Quản lý nhà nước về ANQG (HP2); Quản lý nhà nước về ANQG; Pháp
luật về văn hóa; Tìm hiểu ý thức bảo vệ an ninh quốc gia của sinh viên các trường đại
học trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh; Vận động quần chúng bảo vệ an ninh, trật
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-

-

tự; Những vấn đề cơ bản về bảo vệ An ninh quốc gia; Khoa học lãnh đạo chỉ huy; Quản
lý đơn vị nghiệp vụ an ninh; Công tác xây dựng lực lượng và hậu cần, kỹ thuật trong
Công an nhân dân; Quản lý nhà nước về an ninh quốc gia đối với một số lĩnh vực, mục
tiêu, địa bàn trọng điểm; Quản lý đơn vị nghiệp vụ an ninh; Vận động người có uy tín
trong dân tộc thiểu số bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên.
Đăng 19 bài viết trên các tạp chí có chỉ số ISSN trong nước: Tạp chí Công an nhân dân,
Tạp chí Khoa học và Giáo dục An ninh, Tạp chí Quản lý nhà nước, Tạp chí Lý luận
chính trị.
Đăng 01 bài viết trên Kỷ yếu Hội thảo quốc tế.
Đăng 12 bài trên Kỷ yếu hội thảo trong nước.

THÀNH TÍCH
-

Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 3
Huy chương Vì sự nghiệp Giáo dục – Đào tạo
Huy chương Vì sự nghiệp Khoa học – Công nghệ
Huy chương Vì sự nghiệp An ninh Tổ quốc
Huy chương Vì thế hệ trẻ
Huy chương Chiến sỹ vẻ vang hạng nhất, nhì, ba.
03 Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an
02 Bằng khen của Chủ tịch UBND các tỉnh Bình Phước, Đồng Nai
Một số bằng khen của Học viện An ninh nhân dân, Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí
Minh và nhiều giấy khen.
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