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LÝ LỊCH KHOA HỌC 

(Kèm theo Thông tư số: 38/2010 /TT-BGDĐT ngày 22 tháng12 năm 2010 của 

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo) 

 

 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: NGÔ HỮU PHƯỚC            

Giới tính: Nam 

Ngày, tháng, năm sinh: 01/6/1972;            

Nơi sinh: Quảng Bình  

Quê quán: Xã Quảng Thanh, Huyện Quảng Trạch, Tỉnh Quảng Bình   

Dân tộc: Kinh 

Tôn giáo: Không 

Học vị cao nhất: Tiến sĩ Luật; Năm nhận học vị: 2012 

Nước nhận học vị: Việt Nam 

Chức danh khoa học cao nhất: Thư ký Hội đồng Khoa học Đào tạo, trường Đại học 

Luật TP.Hồ Chí Minh; Năm bổ nhiệm: 2013; 

Chức vụ cao nhất đã đảm nhiệm: Phó Trưởng phó khoa Luật quốc tế, năm bổ nhiệm: 

2016 

Đơn vị công tác hiện tại: Trường Đại học Kinh tế- Luật TP. Hồ Chí Minh 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: Số 23/2E đường số 27, Phường  Hiệp Bình Chánh, 

quận Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. 

Điện thoại liên hệ: CQ: ĐTDĐ: 0913682878;  

Email: phuocnh@uel.edu.vn 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học  
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Đại học Luật 

Hệ đào tạo: Chính qui 

Nơi đào tạo: Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh 

Ngành học: Luật Tư Pháp 

Nước đào tạo:  Việt Nam 

Năm tốt nghiệp: 1998 

2. Sau đại học: 

- Thạc sĩ Luật, chuyên ngành: Luật học;  Năm cấp bằng: 2004 

Trường đào tạo: Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh 

- Tiến sĩ Luật, chuyên ngành: Luật học; Năm cấp bằng: 2012 

Trường đào tạo: Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh 

3. Ngoại ngữ: 1. Tiếng Pháp 

2. Tiếng Anh 

Mức độ sử dụng: Nghe, nói, đọc viết  

Mức độ sử dụng: Giao tiếp căn bản 

III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

Từ 1998 đến 

2008 

Trường Đại học Luật 

TP.HCM 

Giảng viên 

Từ 2008 đến 

nay 

Trường Đại học Luật 

TP.HCM 

Giảng viên, Trưởng bộ môn Luật Quốc tế 

Từ tháng 

01/2016 đến 

2020 

Trường Đại học Luật 

TP.HCM 

Phó trưởng khoa luật Quốc tế 

Từ tháng 

8/2014 đến 

3/2021  

Trường Đại học Luật 

TP.HCM 

Thư ký Hội đồng Khoa học Đào tạo, 

trường Đại học Luật TP.Hồ Chí Minh 

Từ 3/2021 đến 

nay 

Trường Đại học Kinh 

tế- Luật, Đại học Quốc 

gia TP.Hồ Chí Minh 

Giảng viên khoa Luật Kinh tế 

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: 

TT Tên đề tài nghiên 

cứu  

Năm bắt 

đầu/Năm 

hoàn 

Đề tài cấp 

(NN, Bộ, 

ngành, 

Trách nhiệm 

tham gia 

trong đề tài 

Xếp loại 
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thành trường) 

1 Đấu tranh phòng, 

chống tội phạm khủng 

bố hàng không quốc 

tế 

2002/2002 Cấp trường Thành viên Tốt 

2 Những vấn đề lý luận 

cơ bản về quốc tịch 

và định hướng sửa đổi 

Hiến pháp năm 1992 

2012/2012 Cấp trường Thành viên Tốt 

3 Tương trợ tư pháp về 

hình sự những vấn đề 

lý luận và thực tiễn 

2013/2013 Cấp trường Chủ nhiệm Tốt 

4 Các quy định về giải 

quyết tranh chấp theo 

Công ước của Liên 

Hợp quốc về luật biển 

năm 1982-vận dụng 

giải quyết tranh chấp 

tại Biển Đông 

2014/2014 Cấp trường 

 

Chủ nhiệm Tốt 

5 
Hoàn thiện pháp luật 

về quản lý hoạt động 

xuất nhập cảnh, cư 

trú, lao động của 

người nước ngoài tại 

Việt Nam  

2016/2018 Cấp bộ 
Chủ nhiệm 

 

Xuất sắc 

6 
  Thực tiễn hợp tác 

đánh bắt cá trên các 

vùng biển có tranh 

chấp và khả năng áp 

dụng tại Biển Đông 

2018/2018 Cấp trường 
Chủ nhiệm 

 

Tốt 

2. Các công trình khoa học đã công bố: 

TT Tên công trình Năm 

công bố 

Tên tạp chí 

1 Thử đi tìm nguyên nhân và 

điều kiện của tội hối lộ trong 

những năm gần đây  

2001 Tạp chí khoa học Pháp lý, trường Đại 

học Luật TP. Hồ Chí Minh, số 2 (9).  

2 Những vấn đề pháp lý cơ bản 

về đường cơ sở trong Luật 

quốc tế và pháp luật Việt Nam  

2005 Tạp chí Khoa học pháp lý, trường Đại 

học Luật TP. Hồ Chí Minh, số 05 

3 Góp ý dự thảo Luật Tương trợ 2007 Tạp chí Khoa học pháp lý, trường Đại 
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Tư pháp - phần dẫn độ tội 

phạm  

học Luật TP. Hồ Chí Minh, số 02 

4  Thủ tục tố tụng về dẫn độ tội 

phạm theo luật Vương quốc 

Bỉ  

2008 Tạp chí khoa học pháp lý, trường Đại 

học Luật TP. Hồ Chí Minh, số 1 (44),  

5 Tập bài giảng Khái luận 

chung về luật quốc tế 

2008 Bộ môn Công pháp quốc tế, khoa 

Luật quốc tế trường Đại học Luật 

TP.HCM, Chương 3: Các nguyên tắc 

cơ bản của luật quốc tế; Chương 4: 

Quốc gia trong luật quốc tế 

6 Tập bài giảng giải quyết tranh 

chấp quốc tế  

2008  Bộ môn Công pháp quốc tế, khoa 

Luật quốc tế trường Đại học Luật 

TP.HCM, Chương 3: Các cơ chế giải 

quyết tranh chấp cơ bản trong luật 

quốc tế  

7 Những vấn đề pháp lý cơ bản 

về dẫn độ tội phạm trong luật 

quốc tế và pháp luật Việt Nam  

2008 Tạp chí khoa học pháp lý, trường Đại 

học Luật TP. Hồ Chí Minh, số 4 (47) 

8 Các biện pháp giải quyết 

tranh chấp theo qui định của 

Hiến chương Liên Hợp quốc 

2009 Tạp chí khoa học pháp lý,  trường Đại 

học Luật TP. Hồ Chí Minh, số 4 (53)  

9 Thực trạng pháp luật Việt 

Nam về dẫn độ những kến 

nghị hoàn thiện 

2010 Tạp chí khoa học pháp lý, số 5(60) 

trường Đại học Luật TP. Hồ Chí 

Minh, 

10 Luật quốc tế - sách chuyên 

khảo 

2010  

tái bản 

2013 

Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, 

tháng 5/2010. Tái bản năm 2013. 

11 Pháp luật Việt Nam về dẫn độ 

và vấn đề bảo vệ quyền con 

người 

2010 Trong cuốn sách chuyên khảo, Bảo 

đảm quyền con người trong tư pháp 

hình sự Việt Nam, Nhà xuất bản Đại 

học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh; TS. 

Võ Thị Kim Oanh chủ biên.  

12 Phân biệt dẫn độ với các hình 

thức hợp tác quốc tế khác 

trong lĩnh vực đấu tranh 

phòng, chống tội phạm 

2011 Tạp chí khoa học pháp lý, trường Đại 

học Luật TP. Hồ Chí Minh, số 2 (63) 

13 Khái niệm, cách xác định và 

chế độ pháp lý của các vùng 

2011 Kỷ yếu hội thảo cấp Trường về chủ 

quyền biển đảo trong luật quốc tế và 
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biển theo quy định của Công 

ước quốc tế về luật biển năm 

1982 

pháp luật Việt Nam tháng 6/2011  

14 Hỏi đáp về chủ quyền biển 

đảo trong luật quốc tế và pháp 

luật Việt Nam (Chủ biên) 

2011 Nhà xuất bản Lao động xã hội tháng 

8/2011 

15 Tìm giải pháp hiệu quả để giải 

quyết tranh chấp Biển Đông 

2011 Tạp chí khoa học pháp lý, trường Đại 

học Luật TP. Hồ Chí Minh, số 5 (66). 

16 Vị trí và phương thức áp dụng 

điều ước quốc tế theo pháp 

luật Việt Nam và một số quốc 

gia trên thế giới 

2012 Tạp chí khoa học pháp lý, trường Đại 

học Luật TP. Hồ Chí Minh, số Đặc 

san Sửa đổi Hiến pháp và pháp luật 

nhằm bảo đảm quyền con người, 

quyền công dân ở Việt Nam, 02/2012. 

17 Quyền đánh cá theo quy định 

của công ước quốc tế của 

Liên Hợp quốc về luật biển 

năm 1982 

2012 Kỷ yếu hội thảo khoa học cấp Trường 

tháng 3/2012  

18 Cơ sở pháp lý và giải pháp 

nâng cao hiệu quả bảo vệ 

quyền của người lao động 

Việt Nam ở nước ngoài 

2012 Kỷ yếu Hội thảo cấp Khoa năm 2012 

19 Dẫn độ và vấn đề bảo vệ 

quyền con người 

2013 Kỷ yếu Hội thảo quốc tế về quyền con 

người do trung tâm quyền con người 

Na Uy phối hợp với Khoa luật Đại 

học Huế tổ chức tháng 3/2013 

20 Giải quyết tranh chấp bằng 

Trọng tài theo quy định của 

Công ước của Liên Hợp quốc 

về luật biển năm 1982 

 

2013 

 

Tạp chí khoa học pháp lý, trường Đại 

học Luật TP. Hồ Chí Minh, số 5/53 

21 Giáo trình Công pháp quốc tế 

Trường Đại học Luật TP.Hồ 

Chí Minh 

2013 Chương 2: Nguồn của luật Quốc tế; 

Chương 6: Lãnh thổ và biên giới quốc 

gia; Chương 7: Luật Biển quốc tế. 

22 Chế định bảo vệ Tổ quốc 2014 Tạp chí khoa học pháp lý, trường Đại 
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trong Hiến pháp CHXHCN 

Việt Nam 2013 

học Luật TP. Hồ Chí Minh, số chuyên 

đề 02/2014 

23 Những điểm mới về điều ước 

quốc tế trong Hiến pháp 

CHXHCN Việt Nam 2013 

2014 Tạp chí khoa học pháp lý, trường Đại 

học Luật TP. Hồ Chí Minh, số 

3/2014. 

24 Các hành vi của Trung Quốc 

trên Biển Đông trong thời 

gian gần đây dưới góc nhìn 

của Luật quốc tế và phản ứng 

của Việt Nam 

2014 Kỷ yếu Hội thảo quốc tế về “Những 

khía cạnh pháp lý liên quan đến sự 

kiện trung Quốc hạ đặt giàn khoan 

Hải Dương 981 trong vùng biển Việt 

Nam” do trường Đại học Luật TP.Hồ 

Chí Minh và Hội luật gia phối hợp tổ 

chức ngày 26/7/2014. 

25 Dẫn độ trong luật quốc tế và 

pháp luật Việt Nam 

2014 Sách chuyên khảo, nhà xuất bản Đại 

học Quốc gia, 2014. 

26 Quyền con người trong luật 

quốc tế và pháp luật Việt Nam 

2014 Sách chuyên khảo, nhà xuất bản Hồng 

Đức (Chương 3: Quyền dân sự chính 

trị) 

27 Những khía cạnh pháp lý liên 

quan đến sự kiện Trung Quốc 

hạ đặt giàn khoan Hải Dương 

981 trong vùng biển Việt 

Nam 

2014 Sách chuyên khảo, nhà xuất bản Hồng 

Đức (1 phần của cuốn sách) 

28 Nghĩa vụ dẫn độ, trương trợ 

tư pháp và quyền tài phán phổ 

quát của quốc gia theo công 

ước chống tra tấn 1984 

2014 Tạp chí Nhà nước và pháp luật số 

12/2014. 

29 Những điểm mới về điều ước 

quốc tế trong Hiến pháp 

CHXHCN Việt Nam 2013 và 

việc triển khai thực hiện 

 

2015 

Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp, số đặc 

biệt mừng xuân Ất mùi 02/2015 

30 Tương trợ tư pháp về hình sự 

trong luật quốc tế và pháp luật 

Việt Nam (Chủ biên) 

2015 Sách chuyên khảo, Nxb Hồng Đức, 

2015 

31 Thủ tục giải quyết tranh chấp  Hội thảo quốc tế do Viện nghiên cứu 
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bằng tài được thành lập theo 

Phụ lục VII và khả năng vận 

dụng của Việt Nam 

 

2015 

pháp luật Đức phối hợp với trường 

Đại học Luật Hà Nội tổ chức từ ngày 

23-24/3/2015 

32 Bình luận các điều khoản về 

chế độ pháp lý của các vùng 

biển trong Công ước về luật 

biển của Liên Hợp quốc năm 

1982 

2015 Hội thảo quốc tế về “Các vấn đề biển 

và Công ước Liên hợp quốc về Luật 

Biển (UNCLOS): Chia sẻ cách tiếp 

cận của châu Âu và châu Á đối với 

các tranh chấp lãnh thổ” đã khai mạc 

tại TP Hạ Long (Quảng Ninh). Hội 

thảo do Học viện Ngoại giao Việt 

Nam phối hợp với Phái đoàn EU tại 

Việt Nam, thông qua Chương trình 

Đối thoại Chiến lược EU-Việt Nam, 

tổ chức ngày 5-6/6/2015 

 

 

 

33 Nội luật hóa các điều ước 

quốc tế về đấu tranh phòng, 

chống tội phạm trong giai 

đoạn hiện nay   

2015 Tạp chí Nhà nước Pháp luật số 6 

(326)/2015 

34 Những quy định gây tranh cãi 

về quy chế pháp lý của các 

vùng biển theo quy định của 

Công ước quốc tế của Liên 

Hợp quốc tế về luật biển quốc 

tế 1982  

2015 Tạp chí Khoa học Pháp lý số 5 

(90)/2015 

35 Giải quyết tranh chấp bằng 

trọng tài quốc tế theo Phụ lục 

VII của Công ước quốc tế của 

Liên Hợp quốc  về luật biển 

năm 1982 và khả năng vận 

dụng của Việt Nam 

2015 Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 17 

(297) 2015 

36 Xây dựng đảo nhân tạo trên 

biển-Những vấn đề lý luận và 

2015 Tạp chí Nhà nước Pháp luật số 10 

(330)/2015 
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thực tiễn 

37 Góp ý Dự thảo sửa đổi Luật 

Ký kết, gia nhập và thực hiện 

điều ước quốc tế 2005 

2016 Tạp chí Khoa học Pháp lý, trường Đại 

học Luật TP. Hồ Chí Minh, số 

4/2016. 

38 
Chuyển giao người bị kết án 

phạt tù theo Luật quốc tế và 

pháp luật Việt Nam  

 

2016 Tạp chí Nhà nước Pháp luật số 4 

(336)/2016 

39 
Sách chuyên khảo:“Pháp luật 

quốc tế và Việt Nam về 

chuyển giao người bị kết án 

phát tù với vấn đề bảo đảm 

quyền con người” (Chủ biên). 

2016 Nhà xuất bản Hồng Đức 2016 

40 
Trọng tài thường trực và trọng 

tài được thành lập theo Phụ 

lục VII của Công ước Luật 

biển năm 1982-Những điểm 

tương đồng và khác biệt 

2016 Tạp chí Nhà nước và Pháp luật số 09 

(341) 2016 

41 
Quyền lập Hội trong luật quốc 

tế và pháp luật một số nước 

trên thế giới 

2016 Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 21 

(325), kỳ 1, tháng 11/ 2016 

42 
Những quy định về điều ước 

quốc tế trong các bản Hiến 

pháp của Việt Nam 

2016 Tạp chí Luật của Đại học Chonnam, 

số 04-2016 (Connam law review, 

Vol.36 No.4, december 2016)  

43 
Thực tiễn hợp tác đánh bắt cá 

trên các vùng biển tranh chấp 

và kinh nghiệm cho các nước 

khu vực Biển Đông 

2017 Tạp chí Khoa học Pháp lý, số 03 

(106)/2017 

44 
Tự do di chuyển lao động của 

ASEAN-Những thuận lợi và 

thách thức đối với Việt Nam 

2017 Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp số 

07(335) kỳ 1, tháng 04/2017 

45 
Lãnh thổ- biên giới quốc gia 

trong luật quốc tế và pháp luật 

Việt Nam (Chủ biên) 

2017 Sách chuyên khảo, Nhà xuất bản 

Hồng Đức, 2017 

46 
Cẩm nang về giải quyết tranh 

chấp theo Công ước của Liên 
2017 Sách chuyên khảo, Nhà xuất bản 
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Hợp quốc về luật biển năm 

1982 (Chủ biên) 

Hồng Đức, 2017 

47 
Mô hình hợp tác đánh bắt cá 

trên các vùng biển chồng lấn 

trên thế giới-kinh nghiệm cho 

các nước khu vực Biển Đông 

 

 

2017 

Tạp chí Nghiên cứu Lập Pháp, số 24 

tháng 12/2017 

48 
Những vấn đề lý luận cơ bản 

về nhận trở lại công dân trong 

luật quốc tế và pháp luật Việt 

Nam 

2018 Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, số 03 

(359) tháng 03/2018 

49 
Dự án Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Giáo 

dục và quyền được học tập 

trong môi trường an toàn 

2018 Tạp chí Khoa học Pháp lý số 02 (114) 

2018 

50 
Thẩm quyền tư vấn pháp luật 

của Toà án công lý quốc tế 
2018 Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, số 7 

(363) tháng 7/2018 

51 
Thực trạng pháp luật Việt 

Nam về tiếp nhận, chuyển 

giao người đang chấp hành án 

phạt tù và một số góp ý cho 

Dự thảo Luật Thi hành án 

hình sự 2010 sửa đổi 

2018 Tạp chí Khoa học Pháp lý số 6 (118) 

2018 

52 
Góy ý về vấn đề bình đẳng 

giới, người học và trách 

nhiệm của gia đình, nhà 

trường và xã hội trong dự 

thảo luật giáo dục ngày 

27.9.2018 

12/2018 Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia về Dự án 

Luật Giáo dục sửa đổi 

53 
Một số góp ý về quy định 

hiệu trưởng cho dự thảo luật 

giáo dục sửa đổi 

 

12/2018 Kỷ yếu Hội thảo Quốc gia về Dự án 

Luật Giáo dục sửa đổi  

54 
Dispute Settelement thtough 

Arbitral Tribunal in 

Accordance with Annex VII: 

Lessons for Vietnam 

2019 KOBE UNIVERSITY LAW 

REVIEW, INTERNATIONAL 

EDITION NO.51, 2018 GRADUATE 

SCHOOL OF LAW, KOBE 

UNIVERSITY ROKKODAI, KOBE, 
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JAPAN. 

55 
Legal isues regarding 

artificial islands under the 

united nations convention on 

the law of the sea 1982-The 

China case study in the south 

China sea 

2019 KUTAFIN UNIVERSITY LAW 

REVIEW, VOLUME 5 ISSUE 5 

2018 

56 
The obligation to cooperate in 

extradition, judicial assistance 

in criminal matters, universal 

jurisdiction under United 

Nations Convention agiants 

Torture 1984 and Vietnam’s 

implementation 

2019 KUTAFIN UNIVERSITY LAW 

REVIEW, VOLUME 6. ISSUE 2019 

57 
Nghĩa vụ hợp tác dẫn độ, 

tương trợ tư pháp về hình sự 

và quyền tài phán phổ quát 

của quốc gia theo công ước 

chống tra tấn năm 1984 

 

2019 Tạp chí Khoa học pháp lý, số 02(123) 

2019 

58 
Quy định về thủ tục giải quyết 

tranh chấp bắt buộc dẫn đến 

quyết định bắt buộc của Công 

ước Luật biển năm 1982 và 

khả năng áp dụng của Việt 

Nam. 

2019 Tạp chí Nhà nước và Pháp luật, số 3  

(371) tháng 3/2019 

59 
Một số góp ý cho Dự thảo 

Luật Giáo dục sửa đổi về 

quyền được học tập trong môi 

an toàn  

2019 Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 

7(383) kỳ 1-Tháng 4 

60 
Quy định về điều ước quốc tế 

trong năm bản Hiến pháp của 

Việt Nam từ 1946 đến 2013 

2019 Tạp chí Khoa học pháp lý, số 

05(126)/2019 

61 
Pháp luật về xuất nhập cảnh, 

cư trú và lao động của người 

nước ngoài tại Việt Nam (Chủ 

biên) 

2019 Sách chuyên khảo, Nxb Đại học Quốc 

gia TP.Hồ Chí Minh 

62 
Khả năng thực thi các cam kết 

về lao động trong các Hiệp 

định thương mại tự do thế hệ 

2019 Tạp chí Khoa học pháp lý Việt Nam 

số 03 (124)/2019 
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mới 

63 
Các hành vi của Trung Quốc 

trên Biển Đông trong thời 

gian gần đây dưới góc nhìn 

của luật pháp, quan hệ quốc tế 

và phản ứng của Việt Nam 

2020 Tạp chí Khoa học pháp lý Việt Nam 

số 02 (132)/2020 

64 
Vùng đặc qyền kinh tế Trong 

công ước của Liên hợp quốc 

về luật biển và pháp luật Việt 

Nam 

2020 Tạp chí Khoa học pháp lý Việt Nam 

số 05(135)/2020 

65 
Chủ quyền của Việt Nam trên 

Biển Đông (Đồng chủ biên) 
2020 Sách chuyên khảo, Nxb Chính trị 

Quốc gia sự thật 

66 
Luật biển 

2020 Sách chuyên khảo, Nxb  Chính trị 

Quốc gia sự thật 

67 
Bình đẳng giới về quyền được 

giáo  dục- Nền tảng cơ bản để 

xoá bỏ hình thức phân biệt đối 

xử chống lại phụ nữ - Góc  

nhìn từ Việt Nam 

2021 Tạp chí Khoa học Pháp lý Việt Nam 

số 01(140)/2021 

68 
Compulsory Dispute 

Settlement Entailing Binding 

Decisions under the 

UNCLOS: Its Applicability to 

the Case of Vietnam  

 

2021 
SCOPUS, Q4 

Journal East Asia and International 

law, Volume 14 Number 1, pISSN 

1976-9229, eISSN 2287-9218 
(http://journal.yiil.org/home/pdf/publi
cations/2021_14_1_pdf/jeail_v14n1_0
2.pdf) 

 

  

       TP. Thủ Đức, ngày 25/6/2021 

                       Người khai 

 

 

                     NGÔ HỮU PHƯỚC 
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