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Mẫu số 01 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

 

BẢN ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN 

CHỨC DANH: PHÓ GIÁO SƯ 

Mã hồ sơ: …………………. 

 

(Nội dung đúng ở ô nào thì đánh dấu vào ô đó: ; Nội dung không đúng thì để trống: □) 

; Giảng viên thỉnh giảng    Đối tượng đăng ký: Giảng viên   

Ngành: Luật học;   Chuyên ngành: Luật quốc tế 

A. THÔNG TIN CÁ NHÂN 

1. Họ và tên người đăng ký: PHAN DUY HẢO 

2. Ngày tháng năm sinh: 19/7/1981; Nam , Nữ    ; Quốc tịch: Việt Nam 

Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không 

3. Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam:     

4. Quê quán: Nghĩa Dũng, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi 

5. Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Vinhomes Green Bay, Phường Mễ Trì, Quận 

Nam Từ Liêm, Hà Nội 

6. Địa chỉ liên hệ: Vinhomes Green Bay, G2-3815B, Phường Mễ Trì, Quận Nam 

Từ Liêm, Hà Nội; điện thoại di động: 0912426213 (Viber, Zalo); E-mail: 

haoduyphan@gmail.com 

7. Quá trình công tác (công việc, chức vụ, cơ quan): 

- Từ năm 2004 đến năm 2010: Chuyên viên, Vụ Luật pháp và Điều ước quốc tế, Bộ 

ngoại giao Việt Nam 

- Từ năm 2011 đến năm 2012: Tập sự Phó Vụ trưởng, Vụ Luật pháp và Điều ước 

quốc tế, Bộ Ngoại giao Việt Nam 

- Từ năm 2012 đến năm 2014: Chuyên gia, Đại học quốc gia Singapore, Singapore 

- Từ năm 2014 đến năm 2019: Chuyên gia cao cấp, Đại học quốc gia Singapore, 

Singapore 

 

 



Ban hành kèm theo Công văn số: 82/HĐGSNN ngày 18/5/2022 của Chủ tịch HĐGS nhà nước 

 

 2 

- Từ năm 2019 đến năm 2020: Tập sự Phó Vụ trưởng, Ủy ban Biên giới quốc gia, 

Bộ Ngoại giao Việt Nam 

- Từ năm 2020 đến nay: Phó Vụ trưởng (Chuyên viên chính), Uỷ ban Biên giới quốc 

gia, Bộ Ngoại giao Việt Nam 

Chức vụ hiện nay: Phó Vụ trưởng 

Chức vụ cao nhất đã qua: Phó Vụ trưởng 

Cơ quan công tác hiện nay: Ủy ban Biên giới quốc gia, Bộ Ngoại giao Việt Nam 

Địa chỉ cơ quan: 58 Nguyễn Du, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội 

Điện thoại cơ quan: 08046078 

Thỉnh giảng tại cơ sở giáo dục đại học: Học viện Ngoại giao  

8. Đã nghỉ hưu từ tháng/năm: chưa nghỉ hưu 

Tên cơ sở giáo dục đại học nơi hợp đồng thỉnh giảng 3 năm cuối (tính đến thời điểm 

hết hạn nộp hồ sơ): Học viện Ngoại giao 

9. Trình độ đào tạo: 

- Được cấp bằng Đại học (loại giỏi) ngày 05 tháng 11 năm 2003; số văn bằng: 

B535685; ngành: Quan hệ quốc tế, chuyên ngành: Luật quốc tế; nơi cấp bằng Đại học: 

Học viện Quan hệ quốc tế (nay là Học viện Ngoại giao), Việt Nam 

- Được cấp bằng Thạc sĩ (loại xuất sắc) ngày 20 tháng 5 năm 2007; ngành: Luật, 

chuyên ngành: Luật quốc tế; nơi cấp bằng Thạc sĩ: Đại học Luật Notre Dame, Trường 

Đại học Notre Dame, Hoa Kỳ; chứng nhận văn bằng: 101720/CNVB-TS 

- Được cấp bằng Tiến sĩ (sớm hai năm trước hạn) ngày 24 tháng 5 năm 2009; ngành: 

Luật, chuyên ngành: Luật quốc tế; nơi cấp bằng Tiến sĩ: Đại học Luật Washington, 

Trường Đại học American, Hoa Kỳ; chứng nhận văn bằng: 101721/CNVB-ThS 

10. Đã được bổ nhiệm/công nhận chức danh PGS: chưa được công nhận PGS. 

11. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư tại HĐGS cơ sở: Học viện 

Ngoại giao. 

12. Đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư tại HĐGS ngành, liên ngành: 

Luật học. 

13. Các hướng nghiên cứu chủ yếu: 

Hoạt động nghiên cứu của tôi tập trung vào chuyên ngành luật quốc tế, trong đó chú 

trọng các vấn đề liên quan đến vai trò của luật pháp quốc tế trong xử lý các thách thức 

quốc tế, khu vực và quốc gia có tác động đến Việt Nam, đặc biệt là hai hướng nghiên cứu 

cụ thể: (i) thúc đẩy trật tự trên biển trên cơ sở Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển 

1982 và (ii) xây dựng khuôn khổ pháp lý để thúc đẩy hòa bình, an ninh và quyền con 

người tại khu vực ASEAN (Báo cáo khoa học tổng quan Mẫu 03 kèm theo).  
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14. Kết quả đào tạo và nghiên cứu khoa học: 

- Đã hướng dẫn 01 HVCH bảo vệ thành công luận văn ThS; 

- Đã hoàn thành 06 đề tài NCKH từ cấp cơ sở trở lên, trong đó đã chủ nhiệm 01 đề 

tài NCKH cấp Bộ; tham gia 01 đề tài NCHK cấp Nhà nước, 03 đề tài NCKH cấp Bộ  và 

01 đề tài NCKH cấp cơ sở; 

- Đã công bố 32 bài báo khoa học, trong đó 24 bài báo khoa học trên tạp chí quốc 

tế có uy tín; 

- Đã xuất bản 08 sách, trong đó 07 sách thuộc nhà xuất bản quốc tế có uy tín và 01 

sách thuộc nhà xuất bản trong nước có uy tín; 

- Đã đạt 01 giải thưởng quốc tế (Giải thưởng quốc tế của Viện Rhodes về luật và 

chính sách biển năm 2013) 

15. Khen thưởng:  

- Bằng khen Thủ tướng Chính phủ năm 2021 

- Danh hiệu chiến sĩ thi đua cấp cơ sở năm 2020 

- Bằng khen Bộ trưởng Bộ Ngoại giao năm 2011, 2009, 2001 

- Giải thưởng Lý Tự Trọng của Trung ương Đoàn năm 1999. 

16. Kỷ luật: Không. 

B. TỰ KHAI THEO TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GIÁO SƯ/PHÓ GIÁO SƯ 

1. Tự đánh giá về tiêu chuẩn và nhiệm vụ của nhà giáo 

Tôi tự nhận thấy đã đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn và hoàn thành tốt nhiệm vụ của 

nhà giáo, cụ thể: 

- Về phẩm chất đạo đức và lối sống: Chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, 

pháp luật của Nhà nước; có ý thức đạo đức, tổ chức kỷ luật tốt; có lối sống lành mạnh, 

không vi phạm pháp luật, không mắc các tệ nạn xã hội, quan hệ đúng mực với đồng 

nghiệp và sinh viên, phối hợp tốt với đồng nghiệp trong công tác chuyên môn. 

- Về công tác giảng dạy: Hoàn thành tốt nhiệm vụ của giảng viên thỉnh giảng ở các 

bậc cử nhận, cao học, tiến sĩ tại Học viện Ngoại giao và tham gia giảng dạy tại một số cơ 

sở đào tạo khác (Đại học Luật Hà Nội, Khoa Luật, Đại học quốc gia Hà Nội); luôn nỗ lực 

chuẩn bị kỹ lưỡng nội dung giảng dạy, bảo đảm chất lượng giảng dạy, tìm tòi cách thức 

giảng dạy để tạo hứng thú cho sinh viên; khuyến khích sinh viên phát huy vai trò trong 

giờ học, tham gia thảo luận, đóng góp thực chất vào nội dung giờ học; tham gia Hội đồng 

đánh giá luận án tiến sĩ, hướng dẫn luận văn cao học và khóa luận trình độ cử nhân; tham 

gia Hội đồng đánh giá việc xây dựng các giáo trình, góp ý xây dựng chương trình đào tạo 

bậc đại học và thạc sĩ; tham gia hướng dẫn sinh viên Việt Nam và khu vực dự các kỳ thi 

phiên tòa giả định ở cấp quốc gia, khu vực và quốc tế.  
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- Về nghiên cứu khoa học: Tích cực, chủ động tham gia các hoạt động nghiên cứu 

khoa học; có ý thức nghiên cứu những vấn đề đang nổi lên của luật pháp quốc tế có liên 

quan đến Việt Nam; hợp tác tốt với đồng nghiệp trong nghiên cứu. Về kết quả nghiên 

cứu cụ thể, tôi đã xuất bản gần 30 bài viết trên các tạp chí nghiên cứu khoa học, trong đó 

có đa số là các tạp chí nghiên cứu khoa học quốc tế có uy tín. Tôi cũng đã xuất bản nhiều 

sách với nhiều nhà xuất bản có uy tín, trong đó đa số là các nhà xuất bản quốc tế có uy 

tín. Tôi đã tham gia nhiều đề tài nghiên cứu khoa học ở cấp Nhà nước, Bộ và cơ sở với 

tư cách chủ nhiệm/thành viên/thư ký, nghiệm thu thành công với kết quả xuất sắc; tham 

gia kết nối, hình thành mạng lưới nghiên cứu về các vấn đề luật pháp quốc tế với các cơ 

quan nghiên cứu quốc tế và trong nước, là ủy viên Ban chấp hành Hội luật quốc tế châu 

Á nhiệm kỳ 2019-2021; tham gia hội đồng phản biện bài viết của nhiều tạp chí quốc tế 

có uy tín.   

- Về học tập, tự bồi dưỡng: có ý thức học tập, tự bồi dưỡng; đạt kết quả xuất sắc 

hoặc giỏi tại tất cả các bậc học: gồm cử nhân (loại giỏi), thạc sĩ (loại xuất sắc), nhận bằng 

Tiến sĩ Luật sớm hơn hai năm so với kế hoạch; tham gia nhiều khoá học quốc tế và trong 

nước để nâng cao trình độ chuyên môn, hoàn thành nhiều khoá học về nghiệp vụ phục vụ 

yêu cầu công việc; chủ động ứng dụng tiến bộ của công nghệ thông tin vào công tác 

nghiên cứu, giảng dạy. 

Đánh giá tổng thể, tôi nhận thấy đã nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ, có chuyên môn, 

khả năng và sở thích giảng dạy và nghiên cứu, biết vận dụng các phương pháp phù hợp 

để truyền thụ kiến thức cho sinh viên và thực hiện các công trình nghiên cứu, có kinh 

nghiệm làm việc tại cơ sở đào tạo quốc tế, có dư địa để tiếp tục đóng góp nhiều hơn nữa 

vào công tác giảng dạy và nghiên cứu về các vấn đề luật pháp quốc tế tại Việt Nam trong 

thời gian tới. Từ nội dung tự đánh giá nêu trên, tôi nhận thấy có thể đáp ứng tiêu chuẩn 

và nhiệm vụ của nhà giáo để đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo 

sư. 

2. Thời gian, kết quả tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên 

- Tính đến thời điểm đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Phó Giáo sư, 

tôi đã có 12 năm tham gia công tác đào tạo, bồi dưỡng từ trình độ đại học trở lên. 

Cụ thể, từ năm 2009, sau khi hoàn thành chương trình Tiến sĩ Luật tại Hoa Kỳ, tôi 

trở về Việt Nam, cộng tác với Học viên Ngoại giao tham gia đào tạo, bồi dưỡng từ trình 

độ cao học và cử nhân (bắt đầu với chương trình cao học Quan hệ quốc tế khóa 10 năm 

2009). Từ năm 2012 đến năm 2019, tôi chuyển sang công tác tại Đại học quốc gia 

Singapore với vai trò chuyên gia, rồi chuyên gia cao cấp, đồng thời tiếp tục tham gia công 

tác đào tạo. Kể từ khi trở về nước năm 2019 đến nay, tôi cộng tác chặt chẽ với Học viện 

Ngoại giao với vai trò giảng viên thỉnh giảng, đồng thời tôi cũng tham gia hoạt động 

giảng dạy tại trường Đại học Luật Hà Nội và cộng tác với Khoa Luật, Đại học quốc gia 

Hà Nội. 

- Khai cụ thể ít nhất 06 năm học, trong đó có 03 năm học cuối liên tục tính đến ngày 

hết hạn nộp hồ sơ (giải trình trong Bản xác nhận thực hiện nhiệm vụ đào tạo kèm theo): 
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TT Năm học 

Số lượng NCS 

đã hướng dẫn 
Số lượng 

ThS/CK2/ 

BSNT đã 

hướng dẫn 

Số đồ án, 

khóa luận 

tốt nghiệp 

ĐH đã 

HD 

Số giờ chuẩn 

giảng gd tiếp trên 

lớp 

Tổng số giờ 

chuẩn gd trực 

tiếp trên 

lớp/số giờ 

chuẩn gd quy 

đổi/số giờ 

chuẩn định 

mức (*) 

Chính Phụ ĐH SĐH 

1. 
2014 - 

2015 

    150 

(t. Anh) 

 150/300/140 

2. 
2015 - 

2016 

    150 

(t. Anh) 

 
150/300/135 

3. 
2017 - 

2018 

    150 

(t. Anh) 

 150/300/135 

03 năm học cuối 

4. 
2019 - 

2020 

   1 25 45 70/138/135 

5. 
2020 - 

2021 

  1 1 20 70 90/137/135 

6. 
2021 - 

2022 

  1  12 

(t. Anh) 

90 127/259/135 

(*) - Trước ngày 25/3/2015, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng viên ban 

hành kèm theo Quyết định số 64/2008/QĐ-BGDĐT ngày 28/11/2008, được sửa đổi bổ 

sung bởi Thông tư số 36/2010/TT-BGDĐT ngày 15/12/2010 và Thông tư số 18/2012/TT-

BGDĐT ngày 31/5/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Số giờ định mức đối với Giảng 

viên thỉnh giảng là 280:2=140. 

- Từ ngày 25/3/2015 đến ngày 11/9/2020, theo Quy định chế độ làm việc đối với giảng 

viên ban hành kèm theo Thông tư số 47/2014/TT-BGDĐT ngày 31/12/2014 của Bộ trưởng Bộ 

GD&ĐT. Từ ngày 11/9/2020 đến nay, theo Quy định chế độ làm việc của giảng viên 

CSGDĐH ban hành kèm theo Thông tư số 20/2020/TT-BGDĐT ngày 27/7/2020 của Bộ 

trưởng Bộ GD&ĐT. Số giờ định mức đối với Giảng viên thỉnh giảng là 270:2=135. 

Hệ số môn học đối với tiết giảng chuyên đề, lý thuyết cho các lớp đào tạo trình 

độ thạc sĩ, tiến sĩ hoặc giảng bằng tiếng nước ngoài đối với môn học không phải là 

môn ngoại ngữ: 2.0. 

Hệ số chức danh đối với Tiến sĩ hoặc cấp Vụ: 1,2. 

- Các năm học 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017: tại Đại học quốc gia Singapore. 

Các năm học 2019-2020, 2020-2021: tại Học viện Ngoại giao. Năm học 2021-2022: tại 

Học viện Ngoại giao và Đại học Luật Hà Nội (xác nhận của Đại học quốc gia Singapore, 

Học viện Ngoại giao và Đại học Luật Hà Nội kèm theo).   
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3. Ngoại ngữ 

3.1. Tên ngoại ngữ thành thạo phục vụ chuyên môn: tiếng Anh 

a) Được đào tạo ở nước ngoài:  

Hoàn thành chương trình Thạc sĩ và Tiến sĩ luật tại Hoa Kỳ (hoàn toàn bằng tiếng 

Anh) từ năm 2006 đến năm 2009. 

b) Được đào tạo ngoại ngữ trong nước:  

Được đào tạo trình độ cử nhân tại Học viện Quan hệ quốc tế (nay là Học viện Ngoại 

giao) với tiếng Anh là ngôn ngữ chính; Năm cấp bằng 2003 (số văn bằng: B535685) và 

được cấp chứng chỉ tiếng Anh năm 2003 loại giỏi (tổng số giờ học tiếng Anh là 1215 giờ 

học, điểm trung bình 8,4) 

c) Giảng dạy bằng tiếng nước ngoài:  

- Giảng dạy bằng tiếng Anh tại Đại học quốc gia Singapore (Singapore) từ năm 

học 2012-2013 đến năm học 2018-2019. 

- Giảng dạy bằng tiếng Anh cho chương trình Luật quốc tế lớp chất lượng cao năm 

học 2021-2022 

d) Đối tượng khác:   

- Sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ chính khi: (i) làm chuyên gia tại Trung tâm Luật 

quốc tế, Singapore từ năm 2019 đến năm 2019; (ii) làm học giả tại Đại học Hong Kong 

năm 2005, Trung tâm Đông Tây (Hoa Kỳ) và Viện Nghiên cứu Đông Nam Á (Singapore) 

năm 2009; (iii) khi thực tập tại Ban thư ký Liên hợp quốc (Geneva, Thụy Sỹ) năm 2007; 

(iv) tham gia nhiều hoạt động chuyên môn quốc tế. 

- Xuất bản nhiều sách, bài viết trên các tạp chí khoa học bằng tiếng Anh. 

- Tham gia Ban chấp hành Hội Luật quốc tế châu Á và nhiều Hội thảo quốc tế, hội 

nghị, đàm phán bằng tiếng Anh. 

3.2. Tiếng Anh (văn bằng, chứng chỉ): chứng chỉ của Học viện Quan hệ quốc tế 

(nay là Học viện Ngoại giao); chứng chỉ TOEFL 

4. Hướng dẫn NCS, HVCH/CK2/BSNT được cấp bằng/quyết định cấp bằng 

TT 

Họ tên NCS 

hoặc 

HVCH/CK2/BS

NT 

Đối tượng 
Trách nhiệm 

hướng dẫn 
Thời gian 

hướng dẫn 

từ …  đến 

… 

Cơ sở đào 

tạo 

Ngày, tháng, 

năm được cấp 

bằng/có quyết 

định cấp bằng NCS 
HVCH/CK

2/BSNT 
Chính Phụ 

1 
Trần Thị Thúy 

Minh 

 x x  12/2020-

02/2022 

Học viện 

Ngoại giao 

15/2/2022 
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5. Biên soạn sách phục vụ đào tạo từ trình độ đại học trở lên 

TT Tên sách 

Loại 
(CK, 

GT, TK, 

HD) 

Nhà xuất bản, năm 

xuất bản 

Số 

tác 

giả 

Chủ 

biên 

Phần biên 

soạn (từ 

trang … 

đến trang) 

Xác nhận cơ sở 

GDĐH (số văn 

bản xác nhận sử 

dụng sách) 

 Sau khi được công nhận TS 

1.  

A Selective 

Approach to 

Establishing a 

Human Rights 

Mechanism in 

Southeast Asia: 

The Case for a 

Southeast Asian 

Court of Human 

Rights 

CK 

Publisher: Martinus 

Nijhoff Publishers 

(Scopus), 2012 

ISBN: 978-90-04-

22216-8 Hardback 

ISBN: 978-90-04-

22217-5 Paperback 

https://brill.com/view/t

itle/21171  

1 x 

Tác giả 

sách  

1-266 

Giấy xác nhận số 

08/HVNG-ĐT 

ngày 03/3/2022 

của Học viện 

Ngoại giao 

2.  

Transboundary 

Pollution: 

Evolving Issues 

of International 

Law and Policy 

CK 

Publisher: Edward 

Elgar (Scopus), 2015 

ISBN: 978-1-78471-

578-6 Hardback 

ISBN: 978-1-78471-

579-3 Ebook 

https://doi.org/10.4337

/9781784715793  

4 x 

Đồng chủ 

biên  

1-435 

Giấy xác nhận số 

08/HVNG-ĐT 

ngày 03/3/2022 

của Học viện 

Ngoại giao 

3.  

Promoting 

Compliance: 

The Role of 

Dispute 

Settlement and 

Monitoring 

Mechanisms in 

ASEAN 

Instruments 

CK 

Publisher: Cambridge 

University Press 

(Scopus), 2016 

ISBN: 978-1-316-

507823 Paperback  

ISBN: 978-1-316-

534700 Ebook 

https://doi.org/10.1017

/CBO9781316534700  

5 x 

Đồng tác 

giả  

1-306 

Giấy xác nhận số 

08/HVNG-ĐT 

ngày 03/3/2022 

của Học viện 

Ngoại giao 

4.  

The South China 

Sea Arbitration: 

The Legal 

Dimension 

CK 

Publisher: Edward 

Elgar (Scopus), 2018 

ISBN: 978-1-788-11-

627-5 Hardback 

ISBN: 978-1 78811-

626-8 Ebook 

https://doi.org/10.4337

/9781788116275  

5 x 

Đồng chủ 

biên  

1-314 

Giấy xác nhận số 

08/HVNG-ĐT 

ngày 03/3/2022 

của Học viện 

Ngoại giao 

https://brill.com/view/title/21171
https://brill.com/view/title/21171
https://doi.org/10.4337/9781784715793
https://doi.org/10.4337/9781784715793
https://doi.org/10.1017/CBO9781316534700
https://doi.org/10.1017/CBO9781316534700
https://doi.org/10.4337/9781788116275
https://doi.org/10.4337/9781788116275


Ban hành kèm theo Công văn số: 82/HĐGSNN ngày 18/5/2022 của Chủ tịch HĐGS nhà nước 

 

 8 

5.  

Maritime Order 

and the Law in 

East Asia 

TK 

Publisher: Routlegde 

(Scopus), 2018 

ISBN: 978-1-138-

56156-6 Hardback 

ISBN: 978-0-203-

71055-5 Ebook 

https://doi.org/10.4324

/9780203710555  

14  

Phần biên 

soạn  

112-130 

Giấy xác nhận số 

08/HVNG-ĐT 

ngày 03/3/2022 

của Học viện 

Ngoại giao 

6.  

The Timor-

Leste/Australia 

Conciliation: A 

Victory for 

UNCLOS and 

Peaceful 

Settlement of 

Disputes 

CK 

Publisher: World 

Scientific (Scopus), 

2019 

ISBN: 978-981-120-

270-4 

https://www.worldscie

ntific.com/worldsciboo

ks/10.1142/11343  

3 x 

Chủ biên 

chính  

1-309  

Tác giả 

Chương 2 

31-52 

Chương 5  

95-112 

Giấy xác nhận số 

08/HVNG-ĐT 

ngày 03/3/2022 

của Học viện 

Ngoại giao 

7.  

Handbook on 

Good Treaty 

Practice 

CK 

Publisher: Cambridge 

University Press 

(Scopus), 2020 

ISBN: 978-1-107-

11190-5 Hardback 

ISBN: 978-1-1-107-

53608-3 Paperback 

https://doi.org/10.1017

/9781316282335  

5  

Tham gia 

biên soạn 

sách  

1-490 

Giấy xác nhận số 

08/HVNG-ĐT 

ngày 03/3/2022 

của Học viện 

Ngoại giao 

8.  
Giáo trình Luật 

quốc tế 

 

GT 

Publisher: Thế giới, 

2022 

ISBN: 978-604-345-

815-2 

8  Tác giả 

Chương 8 

 279-318 

Quyết định 

nghiệm thu số 

1289/QĐ-HVNG 

ngày 10/12/2020 

 

Trong đó có 01 sách chuyên khảo là tác giả do nhà xuất bản uy tín thế giới xuất bản 

(STT 1, Martinus Nijhoff Publishers); 01 sách chuyên khảo là đồng tác giả do nhà xuất bản 

uy tín thế giới xuất bản (STT 3, Cambridge University Press); 03 sách chuyên khảo là đồng 

chủ biên do nhà xuất bản uy tín thế giới xuất bản (STT 2, Edward Elgar Publishing; STT 

4, Edward Elgar Publishing; STT 6, World Scientific); 01 sách tham gia biên soạn do nhà 

xuất bản uy tín thế giới xuất bản (STT 7, Cambridge University Press); 01 chương trong 

sách chuyên khảo do nhà xuất bản uy tín thế giới xuất bản (STT 5, Routledge) và 01 chương 

trong giáo trình do nhà xuất bản uy tín xuất bản (STT 8, NXB Thế giới). 

Lưu ý:  các sách liệt kê đều là các sách đã được phép xuất bản; các chữ viết tắt: CK: 

sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo; HD: sách hướng dẫn). 

https://doi.org/10.4324/9780203710555
https://doi.org/10.4324/9780203710555
https://www.worldscientific.com/worldscibooks/10.1142/11343
https://www.worldscientific.com/worldscibooks/10.1142/11343
https://www.worldscientific.com/worldscibooks/10.1142/11343
https://doi.org/10.1017/9781316282335
https://doi.org/10.1017/9781316282335
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6. Thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã nghiệm thu 

TT 

Tên nhiệm vụ khoa học 

và công nghệ (CT, 

ĐT...) 

CN/PCN/

TK 

Mã số và 

cấp quản lý 

Thời gian 

thực hiện 

Thời gian 

nghiệm thu/Xếp 

loại KQ 

I Trước khi được công nhận TS 

1. 

Hoàn thiện pháp luật về 

ký kết và thực hiện thỏa 

thuận quốc tế nhân danh 

cơ quan Nhà nước ở 

Trung ương, cơ quan cấp 

tỉnh và cơ quan Trung 

ương của tổ chức Việt 

Nam 

TK 12-

05/HĐKH 

Cấp cơ sở 

2005 18/12/2005 

Xuất sắc 

 

II Sau khi được công nhận TS 

2. 

Hiến chương ASEAN và 

các văn bản triển khai 

Hiến chương: Các vấn đề 

pháp lý 

TK 28-

2010/CNKQ

NC 

Cấp Bộ 

2010 23/12/2010 

Xuất sắc 

 

3. 

Quyền năng ký kết của 

các tổ chức quốc tế 

TVC 33-

2011/CNKQ

NC 

Cấp Bộ 

2011 17/12/2011 

Xuất sắc 

4. 

Một số vấn đề pháp lý 

chủ yếu trong giải quyết 

tranh chấp giữa quốc gia 

và nhà đầu tư nước 

ngoài 

TVC 27-

2012/CNKQ

NC 

Cấp Bộ 

2012 20/12/2012 

Xuất sắc 

5. 

Nghiên cứu cơ sở pháp lý 

và phương pháp đấu 

tranh yêu cầu Chính phủ 

và các công ty hóa chất 

Hoa Kỳ chịu trách nhiệm 

về hậu quả chất da 

cam/dioxin ở Việt Nam 

TVC KHCN-

33.08/11-15 

Cấp Nhà 

nước 

2015 25/12/2015 

Xuất sắc 

 

6. 

Hòa giải bắt buộc theo 

Công ước của Liên hợp 

quốc về Luật biển 1982: 

Khả năng áp dụng đối với 

tranh chấp Biển Đông 

CN 12-

2021/CNKQ

NC  

Cấp Bộ 

2021 02/12/2021  

 Xuất sắc 

Các chữ viết tắt: CT: Chương trình; ĐT: Đề tài; CN: Chủ nhiệm; PCN: Phó chủ 

nhiệm; TK: Thư ký; TVC: Thành viên chính. 

Trong đó, Chủ nhiệm 01 đề tài NCKH cấp Bộ; TK 01 đề tài NCKH cấp Bộ và 01 

đề tài NCKH cấp cơ sở; TVC 01 đề tài NCKH cấp Nhà nước và 02 đề tài NCKH cấp Bộ. 
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7. Kết quả nghiên cứu khoa học và công nghệ đã công bố (bài báo khoa học, báo 

cáo khoa học, sáng chế/giải pháp hữu ích, giải thưởng quốc gia/quốc tế) 

7.1.a. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố:  

TT 
Tên bài báo/báo 

cáo KH 

Số 

tác 

giả 

Là 

tác 

giả 

chính  

Tên tạp chí hoặc kỷ yếu 

khoa học/ISSN hoặc 

ISBN 

Loại Tạp 

chí quốc 

tế uy tín: 

ISI, 

Scopus 

(IF, Qi)  

Số lần 

trích 

dẫn  

(không 

tính tự 

trích 

dẫn) 

Tập, 

số, 

trang 

Tháng 

năm 

công 

bố 

I Trước khi được công nhận TS 

1.  

International Law 

against the 

Proliferation of 

Weapons of Mass 

Destruction 

1 x 

International Studies 

Review 

ISSN: 1859-0608 

http://www.isr.vn/vi/chu

de/anninhchinhtriqt/issu

e/106-.html  

Publiser: 

DAV 
 

No. 

17, 

38-48 

2005 

2.  

The International 

and ASEAN 

Legal Framework 

against Non-

traditional 

Security Issues 

1 x 

HKU CAS Occasional 

Paper Series 

ISSN: 0378-2689 

https://www.hkihss.hku.

hk/wp-

content/uploads/2017/12

/CAS_Publication_List.

pdf  

Publisher: 

University 

of Hong 

Kong 

 

 

No. 

16, 1-

59 

2006 

3.  

A Review of the 

Legal Framework 

for Human Rights 

Protection in Viet 

Nam 

1 x 

Asia-Pacific Journal of 

Human Rights and the 

Law  

ISSN: 1571-8158 online 

ISSN: 1388-1906 print 

https://brill.com/view/jo

urnals/aphu/8/2/article-

p20_2.xml  

Scopus, 

CSA, 

PAI… 

H-index: 

10 

Publisher: 

Brill | 

Nijhoff 

 

1 

Vol. 

8, 

No.2, 

20-34 

2007 

4.  
The Evolution 

Towards an 
1 x 

Asia-Pacific Journal on 

Human Rights and the 

Law  

Scopus, 

CSA, 

PAI… 

43 
Vol. 

9, 
2008 

http://www.isr.vn/vi/chude/anninhchinhtriqt/issue/106-.html
http://www.isr.vn/vi/chude/anninhchinhtriqt/issue/106-.html
http://www.isr.vn/vi/chude/anninhchinhtriqt/issue/106-.html
https://www.hkihss.hku.hk/wp-content/uploads/2017/12/CAS_Publication_List.pdf
https://www.hkihss.hku.hk/wp-content/uploads/2017/12/CAS_Publication_List.pdf
https://www.hkihss.hku.hk/wp-content/uploads/2017/12/CAS_Publication_List.pdf
https://www.hkihss.hku.hk/wp-content/uploads/2017/12/CAS_Publication_List.pdf
https://www.hkihss.hku.hk/wp-content/uploads/2017/12/CAS_Publication_List.pdf
https://brill.com/view/journals/aphu/8/2/article-p20_2.xml
https://brill.com/view/journals/aphu/8/2/article-p20_2.xml
https://brill.com/view/journals/aphu/8/2/article-p20_2.xml
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ASEAN Human 

Rights Body 

ISSN: 1571-8158 online 

ISSN: 1388-1906 (print) 

https://brill.com/view/jo

urnals/aphu/9/1/article-

p1_1.xml?language=en  

H-index: 

10 

Publisher: 

Brill | 

Nijhoff 

 

No. 

1, 1-

12 

II Sau khi được công nhận TS 

5.  

Reparations to 

Victims of Gross 

Violation of 

Human Rights: 

The Case of 

Cambodia 

1 x 

Asian Law Review 

(previously East Asia 

Law Review) 

ISSN: 1943-8249 

https://scholarship.law.u

penn.edu/cgi/viewconte

nt.cgi?article=1037&con

text=ealr  

Westlaw, 

LexisNexi

s, Hein 

Publisher: 

University 

of 

Pennsylva

nia 

 

8 

Vol. 

4,  

No. 

2, 

227-

298 

2009 

6.  

A Blueprint for a 

Southeast Asian 

Court of Human 

Rights 

1 x 

Asian-Pacific Law & 

Policy Journal 

ISSN: 2451-9367 

http://blog.hawaii.edu/ap

lpj/files/2011/11/APLPJ

_10.2_phan.pdf  

LexisNexi

s 

Publisher: 

University 

of Hawaii 

 

31 

Vol. 

10, 

No. 

2, 

385-

433 

2009 

7.  

Institutions for 

the Protection of 

Human Rights in 

Southeast Asia: A 

Survey Report 

1 x 

Contemporary Southeast 

Asia 

ISSN: 0129-797X print 

ISSN: 1793-284X 

https://www.jstor.org/sta

ble/41487400  

ISI, 

Scopus, 

SSCI, 

INSEAD, 

ASAP, 

IBZ, IBSS, 

IPSA, 

PAIS…  

Impact 

Factor: 

1.3 

H-index: 

14 

Publisher: 

ISEAS - 

Yusof 

Ishak 

Institute  

16 

Vol. 

31, 

No. 

3, 

468-

501 

2009 

8.  Cộng đồng 

ASEAN: Khái 
1 x Kỷ yếu Hội thảo trong 

nước “Cộng đồng 

Publisher: 

Viện 
 

No. 

5, 
2012 

https://brill.com/view/journals/aphu/9/1/article-p1_1.xml?language=en
https://brill.com/view/journals/aphu/9/1/article-p1_1.xml?language=en
https://brill.com/view/journals/aphu/9/1/article-p1_1.xml?language=en
https://scholarship.law.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1037&context=ealr
https://scholarship.law.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1037&context=ealr
https://scholarship.law.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1037&context=ealr
https://scholarship.law.upenn.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1037&context=ealr
http://blog.hawaii.edu/aplpj/files/2011/11/APLPJ_10.2_phan.pdf
http://blog.hawaii.edu/aplpj/files/2011/11/APLPJ_10.2_phan.pdf
http://blog.hawaii.edu/aplpj/files/2011/11/APLPJ_10.2_phan.pdf
https://www.jstor.org/stable/41487400
https://www.jstor.org/stable/41487400


Ban hành kèm theo Công văn số: 82/HĐGSNN ngày 18/5/2022 của Chủ tịch HĐGS nhà nước 

 

 12 

quát về cơ sở 

pháp lý, nội dung 

và lộ trình phát 

triển 

ASEAN 2015: Thách 

thức pháp lý đối với Việt 

Nam” 

(Hanoi, 2011) 

http://tlpl.moj.gov.vn/Pa

ges/chi-tiet-chuyen-

de.aspx?ItemID=166&C

ategoryCD=CD  

Nghiên 

cứu khoa 

học pháp 

lý  

1-13 

9.  
Baseline Report: 

Vietnam  
1 x 

Proceedings of 

International 

Conference on 

Business and Human 

Rights in ASEAN 

(Jakarta, 2013) 

ISBN: 978-6-0217961-4 

hrrca.org/wp-

content/uploads/2015/

09/Business-and-

Human-Rights-in-

ASEAN-Baseline-

Study-ebook.pdf 

 

 

Publisher: 

Human 

Rights 

Resource 

Centre 

 

 

No. 

3, 

476-

420 

2013 

10.  

Towards a Rules-

based ASEAN: 

The Protocol to 

the ASEAN 

Charter on 

Dispute 

Settlement 

Mechanisms 

1 x 

Arbitration Law Review 

(previously Yearbook on 

Arbitration and 

Mediation) 

ISSN: 1948-8343 

https://elibrary.law.psu.e

du/arbitrationlawreview/

vol5/iss1/14/  

Hein 

Publisher: 

Penn State 

University 

 

9 

Vol. 

5, 

254-

276 

2013 

11.  

Procedures for 

Peace: Building 

Mechanisms for 

Dispute 

Settlement and 

Conflict 

Management 

within ASEAN 

1 x 

UC Davis Journal of 

International Law and 

Policy 

ISSN: 1080-6687 

https://heinonline.org/H

OL/LandingPage?handle

=hein.journals/ucdl20&

div=5&id=&page=  

Westlaw 

Publisher: 

University 

of 

California 

Davis 

 

7 

Vol. 

20, 

47-73 

2013 

12.  

Promoting 

Compliance: An 

Assessment of 

ASEAN 

1 x 

Syracuse Journal of 

International Law and 

Commerce 

Westlaw 

Publisher: 

Syracuse 

University  

7 

Vol. 

41, 

No. 

2, 

2014 

http://tlpl.moj.gov.vn/Pages/chi-tiet-chuyen-de.aspx?ItemID=166&CategoryCD=CD
http://tlpl.moj.gov.vn/Pages/chi-tiet-chuyen-de.aspx?ItemID=166&CategoryCD=CD
http://tlpl.moj.gov.vn/Pages/chi-tiet-chuyen-de.aspx?ItemID=166&CategoryCD=CD
http://tlpl.moj.gov.vn/Pages/chi-tiet-chuyen-de.aspx?ItemID=166&CategoryCD=CD
http://hrrca.org/wp-content/uploads/2015/09/Business-and-Human-Rights-in-ASEAN-Baseline-Study-ebook.pdf
http://hrrca.org/wp-content/uploads/2015/09/Business-and-Human-Rights-in-ASEAN-Baseline-Study-ebook.pdf
http://hrrca.org/wp-content/uploads/2015/09/Business-and-Human-Rights-in-ASEAN-Baseline-Study-ebook.pdf
http://hrrca.org/wp-content/uploads/2015/09/Business-and-Human-Rights-in-ASEAN-Baseline-Study-ebook.pdf
http://hrrca.org/wp-content/uploads/2015/09/Business-and-Human-Rights-in-ASEAN-Baseline-Study-ebook.pdf
http://hrrca.org/wp-content/uploads/2015/09/Business-and-Human-Rights-in-ASEAN-Baseline-Study-ebook.pdf
https://elibrary.law.psu.edu/arbitrationlawreview/vol5/iss1/14/
https://elibrary.law.psu.edu/arbitrationlawreview/vol5/iss1/14/
https://elibrary.law.psu.edu/arbitrationlawreview/vol5/iss1/14/
https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/ucdl20&div=5&id=&page=
https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/ucdl20&div=5&id=&page=
https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/ucdl20&div=5&id=&page=
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Instruments since 

the ASEAN 

Charter 

ISSN: 0093-0709 

https://surface.syr.edu/jil

c/vol41/iss2/5/  

379-

411 

13.  

State Conduct in 

Disputed 

Maritime Areas: 

The Guyana v. 

Suriname Case 

1 x 

Indian Journal of 

International Law 

ISSN: 0019-5294 

 

  

 

ISI, 

ANVUR, 

CNKI, 

CrossRef 

Publisher: 

Springer 

 

Vol. 

54,  

487-

504 

2014 

14.  

Xử lý tranh chấp 

Pedra Branca: 

Kinh nghiệm cho 

Việt Nam trong 

tranh chấp Biển 

Đông 

1 x 

Tạp chí Nghiên cứu 

quốc tế 

ISSN: 1859-0608 

http://www.isr.vn/vi/chu

de/anninhchinhtriqt/issu

e/129-.html  

 

Publisher: 

DAV 
 

Vol. 

98, 

65-80 

2014 

15.  

Institutional 

Design and Its 

Constraints: 

Explaining 

ASEAN’s Role in 

the Temple of 

Preah Vihear 

Dispute 

1 x 

Asian Journal of 

International Law 

ISSN: 2044-2513 print 

ISSN: 2044-2521 online 

https://doi.org/10.1017/S

2044251314000113  

 

ISI, 

Scopus, 

ESC, 

EBSCO, 

ERIH, 

Hein… 

H-index: 

10 

Publisher: 
Cambridge 

University 

Press 

8 

Vol. 

5, 

No. 

1,  7-

15 

2015 

16.  

Institutional 

Building for 

Maritime 

Security in 

Southeast Asia: 

The Role of 

ASEAN 

  

1 x 

Proceedings of the 37th 

Annual Internatioanl 

Conference on Ocean 

Law and Policy (Seoul, 

South Korea, 2013) 

ISBN: 978-90-04-

28407-4 Hardback 

ISBN: 978-90-04-284-

08-1 19 

https://brill.com/view/bo

ok/edcoll/978900428408

1/B9789004284081_011

.xml  

Scopus 

Publisher: 

Martinus 

Nijhoff 

Publishers 

 

No. 

37, 

161-

198 

2015 

https://surface.syr.edu/jilc/vol41/iss2/5/
https://surface.syr.edu/jilc/vol41/iss2/5/
http://www.isr.vn/vi/chude/anninhchinhtriqt/issue/129-.html
http://www.isr.vn/vi/chude/anninhchinhtriqt/issue/129-.html
http://www.isr.vn/vi/chude/anninhchinhtriqt/issue/129-.html
https://doi.org/10.1017/S2044251314000113
https://doi.org/10.1017/S2044251314000113
https://brill.com/view/book/edcoll/9789004284081/B9789004284081_011.xml
https://brill.com/view/book/edcoll/9789004284081/B9789004284081_011.xml
https://brill.com/view/book/edcoll/9789004284081/B9789004284081_011.xml
https://brill.com/view/book/edcoll/9789004284081/B9789004284081_011.xml
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17.  

ASEAN’s 

External 

Agreements: 

Law, Practice and 

the Quest for 

Collective Action 

(Book Review) 

1 x 

Commonwealth Law 

Bulletin 

ISSN: 0305-0718 print 

ISSN: 1750-5976 online 

https://www.tandfonline.

com/doi/abs/10.1080/03

050718.2015.1078251  

 

Scopus, 

SNIP, SJR 

H-index: 

7 

Publisher: 

Taylor 

and 

Francis  

 

Vol. 

41, 

No. 

4, 

651-

655 

2015 

18.  
The Asian Way 

to Settle Disputes 
2  

Asia-Pacific Journal of 

Ocean Law and Policy 

ISSN: 2451-9391 print 

ISSN: 2451-9367 online 

https://brill.com/view/jo

urnals/apoc/1/1/article-

p5_2.xml?language=en  

ISI 

Publisher: 

Brill | 

Nijhoff 

6 

Vol. 

1, 

No. 

1, 5-

10 

2016 

19.  

The Association 

of Southeast 

Asian Nations: 

International 

Legal Personality 

and Its Treaty-

Making Power 

1 x 

International 

Organization Law 

Review 

ISSN: 1572-3747 print 

ISSN: 1572-3739 online 

https://heinonline.org/H

OL/LandingPage?handle

=hein.journals/iolr13&di

v=18&id=&page=  

ISI, 

Scopus, 

ERIH, 

CSA, 

PAIS…  

H-index: 

18 

Publisher: 

Brill | 

Nijhoff 

6 

Vol. 

13, 

No. 

2, 

273-

307 

2016 

20.  

Politics and 

Constitutions in 

Southeast Asia 

(Book Review) 

1 x 

Contemporary Southeast 

Asia 

ISSN: 0129-797X print 

ISSN: 1793-284X 

https://muse.jhu.edu/arti

cle/657986  

ISI, 

Scopus, 

SSCI, 

ASAP, 

IBZ, IBSS, 

IPSA, 

PAIS… 

Impact 

Factor: 

1.3 

H-index: 

14 

Publisher: 

ISEAS   

 

Vol. 

39, 

No. 

1, 

210-

212 

2017 

21.  

The South China 

Sea Arbitration: 

Bindingness, 

Finality, and 

Compliance with 

2 x 

Asian Journal of 

International Law 

ISSN: 2044-2513 print 

ISSN: 2044-2521 online 

ISI, 

Scopus, 

ESC, 

EBSCO, 

7 

Vol. 

8, 

No. 

1, 36-

50 

2018 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03050718.2015.1078251
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03050718.2015.1078251
https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/03050718.2015.1078251
https://brill.com/view/journals/apoc/1/1/article-p5_2.xml?language=en
https://brill.com/view/journals/apoc/1/1/article-p5_2.xml?language=en
https://brill.com/view/journals/apoc/1/1/article-p5_2.xml?language=en
https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/iolr13&div=18&id=&page=
https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/iolr13&div=18&id=&page=
https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/iolr13&div=18&id=&page=
https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/iolr13&div=18&id=&page=
https://muse.jhu.edu/article/657986
https://muse.jhu.edu/article/657986
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UNCLOS 

Dispute 

Settlement 

Decisions 

https://doi.org/10.1017/S

2044251317000121  

 

ERIH, 

Hein… 

H-index 

10 

Impact 

Factor: 

0.56 

Publisher: 
Cambridge 

University 

Press 

22.  

Interstate 

Compulsory 

Conciliation 

Procedures and 

the Maritime 

Boundary 

Dispute between 

Timor-Leste and 

Australia 

2  

Journal of International 

Dispute Resolution 

ISSN: 20403585 

https://academic.oup.co

m/jids/article-

abstract/10/1/126/51424

13  

ISI, 

Scopus 

Impact 

Factor 

0.938 

Publisher: 

Oxford 

University 

Press 

3 

Vol. 

10, 

No. 

1, 

126-

159 

2018 

23.  

Southeast Asian 

Court of Human 

Rights 

1 x 

Max Planck 

Encyclopedia of 

International 

Procedural Law 

ISBN: 9780199231690 

https://opil.ouplaw.com/

view/10.1093/law-

mpeipro/e3751.013.375

1/law-mpeipro-e3751  

ISI 

 

Publisher: 

Oxford 

University 

Press 

 

 

Vol. 

1, 1-

14 

2018 

24.  

Air Defense 

Identification 

Zones: 

Implications for 

Freedom of 

Overflight and 

Maritime 

Disputes   

2  

Proceedings of the 6th 

International Workshop 

“The South China Sea: 

Cooperation for 

Regional Security and 

Development” (Da 

Nang, Viet Nam, 2014) 

ISBN: 978-1-78643-

752-5   

https://ideas.repec.org/h/

elg/eechap/17679_8.htm

l  

Scopus 

Publisher: 

Edward 

Elgar 

Publishing 

3 

No.6, 

156-

170 

2019 

25.  

Promotional 

versus Protective 

Design: The Case 

1 x 
International Journal of 

Human Rights 
ISI, 

Scopus 
7 

Vol. 

23, 

No. 

2019 

https://doi.org/10.1017/S2044251317000121
https://doi.org/10.1017/S2044251317000121
https://academic.oup.com/jids/article-abstract/10/1/126/5142413
https://academic.oup.com/jids/article-abstract/10/1/126/5142413
https://academic.oup.com/jids/article-abstract/10/1/126/5142413
https://academic.oup.com/jids/article-abstract/10/1/126/5142413
https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law-mpeipro/e3751.013.3751/law-mpeipro-e3751
https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law-mpeipro/e3751.013.3751/law-mpeipro-e3751
https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law-mpeipro/e3751.013.3751/law-mpeipro-e3751
https://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law-mpeipro/e3751.013.3751/law-mpeipro-e3751
https://ideas.repec.org/h/elg/eechap/17679_8.html
https://ideas.repec.org/h/elg/eechap/17679_8.html
https://ideas.repec.org/h/elg/eechap/17679_8.html
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of the ASEAN 
Intergovernmental 
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Human Rights 
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https://www.tandfonline.
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Impact 

Factor: 

1.6 

H-index: 

21 

Publisher: 

Taylor & 

Francis  

6, 

915-
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26.  
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Courts and State 
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Investigation of 
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1 x 
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31 

Impact 
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Publisher: 

Taylor & 
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2 
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No. 

1, 70-

90 
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27.  

The Effects of 
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in Domestic 

Legal Orders: 
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1 x 

International Journal of 
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ISSN: 1474-2640 print 

ISSN: 1474-2659 online 
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ISI, 

Scopus, 

SSCI, LJI, 

IPSA, IBS, 

CSA, 

IBSS… 

Impact 
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1.09 
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Oxford 

University 

Press 

3 

Vol. 

17, 

No. 

1, 

205-

229 

2019 

28.  

Maritime Law 

Enforcement 

Activities: 

International Law 

and Laws of 

Claimant States in 

the South China 

Sea Disputes 
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International Studies 

Review 

ISSN: 1859-0608 

http://www.isr.vn/vi/chu

de/anninhchinhtriqt/issu

e/182-.html  
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DAV 
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44, 

49-72 

2021 

29.  

Phán quyết thẩm 

quyền của Tòa án 

Luật biển quốc tế 

trong tranh chấp 

Mauritius và 

Maldives: Ý 

nghĩa đối với việc 

2 x 

Tạp chí Nhà nước và 

Pháp luật 

ISSN: 0866-7446 
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Pháp luật 
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ở Biển Đông 
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Tạp chí Nghiên cứu 

quốc tế 
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de/anninhchinhtriqt/issu
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DAV 
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85-
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Luật biển 1982: 

Ý nghĩa của cơ 
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song phương và 

khu vực về tranh 

chấp biển: Hệ luỵ 
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Công ước của Liên 
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Tạp chí Khoa học (VNU 
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Legal Studies) 
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33.  

The 
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Prospects for 
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Implications for 

the East Sea 

Disputes 

2 x 

International Studies 

Review 
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34.  
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- Trong đó: 25 bài báo khoa học đăng trên các tạp chí khoa học quốc tế uy tín mà 

ƯV là tác giả chính sau khi được công nhận PGS hoặc được cấp bằng TS: STT 2, 3, 4, 

5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 

7.1.b. Bài báo khoa học, báo cáo khoa học đã công bố (Dành cho các chuyên ngành 

thuộc ngành KH An ninh và KH Quân sự quy định tại Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg) 

TT 
Tên bài báo/báo 

cáo KH 

Số 

tác 

giả 

Là tác 

giả 

chính  

Tên tạp chí 

hoặc kỷ yếu 

khoa học/ISSN 

hoặc ISBN 

Thuộc danh 

mục tạp chí uy 

tín của ngành  

Tập, số, 

trang 

Tháng, 

năm 

công bố 

I Trước khi được công nhận PGS/TS 

1        

II Sau khi được công nhận PGS/TS 

1        

- Trong đó: số lượng và thứ tự bài báo khoa học đăng trên tạp chí khoa học uy tín 

của ngành mà ƯV là tác giả chính sau PGS/TS 

7.2. Bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích 

TT 
Tên bằng độc quyền sáng 

chế, giải pháp hữu ích 

Tên cơ 

quan cấp 

Ngày tháng 

năm cấp 

Tác giả chính/ 

đồng tác giả 
Số tác giả 

1      

- Trong đó: số bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích được cấp, là tác giả 

chính sau khi được công nhận PGS hoặc được cấp bằng TS 

7.3. Tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu thể dục thể thao đạt giải 

thưởng quốc gia, quốc tế 

TT 

Tên tác phẩm 

nghệ thuật, thành 

tích huấn luyện, 

thi đấu TDTT 

Cơ quan/tổ 

chức công nhận 

Văn bản công 

nhận (số, ngày, 

tháng, năm) 

Giải thưởng cấp 

Quốc gia/Quốc 

tế 

Số tác giả 

1 

Giải thưởng Vấn 

đáp xuất sắc nhất 

(Best Oralist 

Award) 

Rhodes 

Academy on 

Oceans Law 

and Policy  

 Quốc tế  

2      

- Trong đó: số tác phẩm nghệ thuật, thành tích huấn luyện, thi đấu đạt giải thưởng 

quốc tế, là tác giả chính/hướng dẫn chính sau khi được công nhận PGS hoặc được cấp 

bằng TS (ghi rõ số thứ tự) 
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8. Chủ trì hoặc tham gia xây dựng, phát triển chương trình đào tạo hoặc 

chương trình/dự án/đề tài nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ của cơ sở giáo 

dục đại học đã được đưa vào áp dụng thực tế 

TT 

Chương trình 

đào tạo, 

chương trình 

nghiên cứu 

ứng dụng 

KHCN 

Vai trò 

ƯV (Chủ 

trì/ Tham 

gia) 

Văn bản 

giao nhiệm 

vụ (số, ngày, 

tháng, năm) 

Cơ quan 

thẩm định, 

đưa vào sử 

dụng 

Văn bản đưa 

vào áp dụng 

thực tế  

Ghi chú 

1 

Chương trình 

đào tạo Thạc 

sỹ chuyên 

ngành luật biển 

và quản lý biển 

theo định 

hướng ứng 

dụng 

Tham gia 

Quyết định 

số 504/QĐ-

K1 ngày 

06/5/2021 

   

9. Các tiêu chuẩn không đủ so với quy định, đề xuất công trình khoa học 

(CTKH) thay thế*: 

a) Thời gian được bổ nhiệm PGS 

Được bổ nhiệm PGS chưa đủ 3 năm, còn thiếu (số lượng năm, tháng): ……………... 

b) Hoạt động đào tạo 

- Thâm niên đào tạo chưa đủ 6 năm (ƯV PGS), còn thiếu (số lượng năm, tháng): … 

- Giờ giảng dạy 

+ Giờ chuẩn giảng dạy trên lớp không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): ........... 

+ Giờ chuẩn giảng dạy quy đổi không đủ, còn thiếu (năm học/số giờ thiếu): ………. 

- Hướng dẫn chính NCS/HVCH,CK2/BSNT: 

+ Đã hướng dẫn chính 01 NCS đã có Quyết định cấp bằng TS (ƯV chức danh GS)           

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn hướng dẫn 01 NCS được cấp bằng TS bị 

thiếu: ……………………………………………………………………………………... 

+ Đã hướng dẫn chính 01 HVCH/CK2/BSNT đã có Quyết định cấp bằng 

ThS/CK2/BSNT (ƯV chức danh PGS), còn thiếu 01.   

Đề xuất CTKH thay thế:  01 bài báo khoa học đã được xuất bản trên tạp chí uy tín 

quốc tế (căn cứ khoản 6, Điều 6, QĐ 37/2018/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ), cụ 

thể: “Interstate Compulsory Conciliation Procedures and the Maritime Boundary 

Dispute between Timor-Leste and Australia”, Journal of International Dispute 

Resolution, Vol. 10, No. 1, trang 126-159 (nhà xuất bản Oxford University Press, 2018), 

ISSN: 20403585, thuộc danh mục ISI và Scopus, https://academic.oup.com/jids/article-

abstract/10/1/126/5142413. 
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c) Nghiên cứu khoa học 

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ (ƯV chức danh GS)                           

Đề xuất CTKH đ thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp Bộ bị 

thiếu:……………………………………………………………………………………… 

- Đã chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở (ƯV chức danh PGS)  

Đề xuất CTKH để thay thế tiêu chuẩn chủ trì 01 nhiệm vụ KH&CN cấp cơ sở bị 

thiếu: ……………………………………………………………………………………... 

- Không đủ số CTKH là tác giả chính sau khi được bổ nhiệm PGS hoặc được cấp 

bằng TS:  

+ Đối với ứng viên chức danh GS, đã công bố được: 03 CTKH ;   04 CTKH      

Đề xuất sách CKUT/chương sách của NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính 

thay thế cho việc ƯV không đủ 05 CTKH là tác giả chính theo quy định:………………. 

+ Đối với ứng viên chức danh PGS, đã công bố được:   02 CTKH     

Đề xuất sách CKUT/chương sách NXB có uy tín trên thế giới là tác giả chính thay 

thế cho việc ƯV không đủ 03 CTKH là tác giả chính theo quy định: ……………………. 

Chú ý: Đối với các chuyên ngành bí mật nhà nước thuộc ngành KH An ninh và KH 

Quân sự, các tiêu chuẩn không đủ về hướng dẫn, đề tài khoa học và công trình khoa học 

sẽ được bù bằng điểm từ các bài báo khoa học theo quy định tại Quyết định số 

25/2020/QĐ-TTg. 

d) Biên soạn sách phục vụ đào tạo (đối với ứng viên GS) 

- Không đủ điểm biên soạn sách phục vụ đào tạo: …………………………………. 

- Không đủ điểm biên soạn giáo trình và sách chuyên khảo: ……………………... 

C. CAM ĐOAN CỦA NGƯỜI ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU 

CHUẨN CHỨC DANH: 

Tôi cam đoan những điều khai trên là đúng, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước 

pháp luật. 

 Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2022 

NGƯỜI ĐĂNG KÝ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

 

                           Phan Duy Hảo 

 

  

 


