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Năm sinh: 1960 

Chức danh: Cục trưởng 

Đơn vị công tác: Cục Pháp chế và Cải cách Hành chính, Tư 
pháp, Bộ Công an 

 

Tóm tắt chuyên môn Từ tháng 10/2007 ñến nay : Vụ trưởng (nay là Cục trưởng) Vụ Pháp 

chế, Bộ Công an (nay là Cục Pháp chế và cải cách hành chính tư 

pháp, Bộ Công an) 

2000-9/2007 : Phó Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Công an 

Từ tháng 7/1982 : Công tác tại Vụ pháp chế Bộ Công an, rồi lần 

lượt giữ các chức vụ Phó phòng, Trưởng phòng, Phó Vụ trưởng, Vụ 

trưởng (nay là Cục trưởng) 

Đã hoàn thành các lớp bồi dưỡng, ñào tạo nghiệp vụ tại Học viện 

Hành chính Quốc gia, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, 

Học viện Cảnh sát Nhân dân. 

Trình ñộ học vấn  1993 : Tiến sỹ Luật học (Doctor of Philosophy in Law Sciences), 

Đại học Tổng hợp quốc gia Kiep, mang tên Taras Sher chenko, 

Ucraina  

1982 : Cử nhân Luật, chuyên ngành Luật quốc tế ; Đại học Tổng 

hợp Hà Nội (sau ñổi thành Đại học Luật Hà Nội) 

Ngoại ngữ : tiếng Nga (thông thạo), tiếng Anh (giao tiếp) 

Lĩnh vực chuyên môn Luật quốc tế ; Luật hình sự quốc tế; Luật tố tụng hình sự ; Tội phạm 

học; Thi hành án hình sự 

Công trình ñã xuất bản 1. Các ñề tài nghiên cứu khoa học (11 ñề tài, dưới ñây là các ñề 
tài thuộc lĩnh vực Luật Quốc tế) 
- Dẫn ñộ trong tư pháp quốc tế, 1996, cấp cơ sở (chủ nhiệm) 

- Hợp tác quốc tế trong chuyển giao người bị kết án, 2011, cấp Bộ 

(chủ nhiệm) 

2. Các công trình khoa học ñã công bố (gần 400 công trình, dưới 
ñây là một số công trình liên quan ñến Luật Quốc tế) 
- Đàm phán, ký kết hiệp ñịnh dẫn ñộ - thực tiễn và kinh nghiệm 

(sách chuyên khảo) (chủ biên), Nhà xuất bản Lao ñộng, Hà Nội, 

2016. 

- Pháp luật quốc tế về chuyển giao người bị kết án phạt tù, liên hệ 

với Việt Nam - lý luận và thực tiễn (sách chuyên khảo) (chủ biên), 

Nhà xuất bản Lao ñộng, Hà Nội, 2015. 

- Hợp tác quốc tế phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia giữa Cảnh 

sát các nước ASEAN - kinh nghiệm và những bài học kinh nghiệm, 

Tạp chí Khoa học và chiến lược, số 2/2016. 
 


