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Từ 9/2015 ñến nay: Vụ trưởng Vụ Pháp luật quốc tế - Bộ Tư pháp 

1/2015 - 9/2015: Quyền Vụ trưởng Vụ Pháp luật quốc tế - Bộ Tư pháp  

4/2013 - 12/2014: Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế- Bộ Tư pháp 

2/2011 -  4/2013: Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật quốc tế - Bộ Tư pháp 

11/ 2010 - 2/2011: Chuyên viên - Vụ Pháp luật quốc tế - Bộ Tư pháp 

10/2007 - 11/2010: Bí thư thứ 3 - Phái ñoàn ñại diện thường trực Việt 

Nam tại Liên hiệp quốc, Tổ chức thương mại thế giới và các tổ chức quốc 

tế khác tại Geneva, Thuỵ Sỹ 

7/1997 - 10/2007: Chuyên viên - Vụ Pháp luật quốc tế - Bộ Tư pháp 

Trình ñộ học vấn  
  

 2001: Thạc sỹ Luật - Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội 

1996: Cử nhân Luật - Khoa Luật - Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn 

- Đại học Quốc gia Hà Nội.  

Lĩnh vực chuyên môn  Luật quốc tế 

Công trình ñã xuất bản 1. Đề tài nghiên cứu khoa học liên quan tới luật quốc tế 
- Đề tài cấp Nhà nước về “Những vấn ñề Lý luận và thực tiễn phát triển 

pháp luật về thương mại và hàng hải quốc gia và quốc tế trong ñiều kiện 

Việt Nam hội nhập khu vực và quốc tế”. 

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

(WTO) và hệ thống pháp luật Việt Nam hiện hành, Đề tài cấp Bộ - Viện 

Khoa học Pháp lý – Bộ Tư pháp  (2005). 

2. Bài viết trên tạp chí liên quan tới luật quốc tế 
- Quyền con người trong Hiến pháp 2013 và một số vấn ñề ñặt trong việc 

thực thi, Tạp chí dân chủ và pháp luật – Bộ Tư pháp – Số chuyên ñề năm 

2014 

- Quyền con người và việc hiến ñịnh quyền con người trong Hiến pháp 

sửa ñổi. Tạp chí dân chủ và pháp luật – Bộ Tư pháp – Số chuyên ñề năm 

2013 

-  Tác ñộng của BTA ñối với hệ thống pháp luật Việt Nam hiện hành, 

Vietnam Law and Legal Forum 8 (91) - 2002 


