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Ngày sinh : 01/10/1960 
Chức danh : Phó Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội  
Đơn vị công tác : Ủy ban đối ngoại của Quốc hội  
  

Tóm tắt chuyên môn Từ năm 1990 đến nay: Cán bộ Văn phòng Quốc hội ; lần lượt giữ các chức 
vụ: Thư ký Phó Chủ tịch Quốc hội khóa IX; Phó Giám đốc rồi Giám đốc 
Trung tâm Thông tin – Thư viện và NCKH thuộc Văn phòng Quốc hội.  
Đại biểu Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Ủy ban đối ngoại của Quốc hội liên tục 
các khóa XII, XIII, XIV. 

Trình độ học vấn  1989: Tiến sỹ luật học,  Đại học tổng hợp quốc gia Matxcơva (MGU) 
1989: Thạc sỹ luật  Mỹ (L.L.M in Common Law Studies),  Đại học 
Georgetown – Hoa kỳ 
1985: Cử  nhân Luật,  Đại học tổng hợp quốc gia Matxcơva (MGU) 

Lĩnh vực chuyên môn  Luật Hiến pháp, Hệ thống thông luật, Luật thương mại quốc tế (WTO). 

Công trình đã xuất bản 1. Sách (Hơn 10 đầu sách đã xuất bản, dưới đây là một số đầu sách liên 
quan tới Luật quốc tế) 
- Ngô Đức Mạnh và những người khác (2003), Quyền của phụ nữ và trẻ 
em trong các văn bản pháp lí quốc tế và pháp luật Việt Nam, Nxb. Chính 
trị Quốc gia, Hà Nội. 
- Ngô Đức Mạnh- Quốc hội Việt Nam với AIPA trong tiến trình xây dựng 
Cộng đồng ASEAN. Sách chuyên khảo. Nhxb Chính trị quốc gia - Hà nội 
2012. 
2. Các bài viết đăng tạp chí liên quan tới luật quốc tế 
- Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về chuyển hóa điều ước quốc tế vào 
pháp luật quốc gia, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, số 4/2003.  
- Mối quan hệ giữa điều ước quốc tế với pháp luật quốc gia, Tạp chí 
Nghiên cứu lập pháp, số 12/2004. 
- Thực trạng công tác lập pháp và khả năng đáp ứng nhu cầu hội nhập 
kinh tế quốc tế, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, số 11/2005;  
- Xây dựng và hoàn thiện pháp luật nhằm thực thi các cam kết gia nhập 
WTO, Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, số 2/2007. 
- Việt Nam gia nhập WTO: Thuận lợi, thách thức và vai trò của Quốc hội, 
Nxb. Tri thức, Hà Nội.  


