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• Sách (chủ biên), “Legal and Institutional Aspects of the Security Council: Vietnam’s 

Preparation to Serve in 2008-2009 term” Nhà Xuất bản Thế giới, Hà Nội, 2007. 
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• Đề tài cấp Bộ (chủ nhiệm), Một số tình huống tranh chấp trên biển Đông từ 2009 
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