
PHỤ LỤC

(Ban hành kèm theo Thông tư số 06/2020/TT-BGDĐT ngày 19 tháng 3 năm 2020
 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo)

Mẫu số 03

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LÝ LỊCH KHOA HỌC 
(Dành cho ứng viên/thành viên các Hội đồng Giáo sư)

1. Thông tin chung

- Họ và tên: VŨ CÔNG GIAO

- Năm sinh: 1968

- Giới tính: Nam

- Trình độ đào tạo (TS, TSKH) (năm, nơi cấp bằng): Tiến sĩ,

2011, Đại học Mahidol, Thái Lan  

- Chức danh Giáo sư hoặc Phó giáo sư (năm, nơi bổ 

nhiệm): PGS, 2015, Đại học Quốc gia Hà Nội.

- Ngành, chuyên ngành khoa học: Luật Hiến pháp, Luật Nhân quyền, Chính trị học

- Chức vụ và đơn vị công tác hiện tại (hoặc đã nghỉ hưu từ năm): Khoa Luật 

ĐHQG Hà Nội

- Chức vụ cao nhất đã qua: Chủ nhiệm Bộ môn

- Thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở (nếu có) (năm tham gia, tên hội đồng, cơ sở đào tạo): 

Khoa Luật ĐHQG Hà Nội, từ 2015

- Thành viên Hội đồng Giáo sư ngành (nếu có) (năm tham gia, tên hội đồng, nhiệm kỳ): 

……….……………………………………………………………………………….

- Thành viên Hội đồng Giáo sư nhà nước (nếu có) (năm tham gia, tên hội đồng, nhiệm kỳ):

……….………………………………………………………………………………

2. Thành tích hoạt động đào tạo và nghiên cứu  (thuộc chuyên ngành đang hoạt

động)

2.1. Sách chuyên khảo, giáo trình

a) Tổng số sách đã chủ biên: khoảng 50, gồm khoảng 45 sách chuyên khảo, tham

khảo; 5 giáo trình (chủ biên, đồng chủ biên).

(Dán ảnh mầu
4x6 cm)
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b) Danh mục sách chuyên khảo, giáo trình trong 05 năm liền kề với thời điểm được

bổ nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất (tên tác giả, tên sách, nhà xuất bản, năm

xuất bản, mã số ISBN, chỉ số trích dẫn).

TT Tên sách Vai trò Nhà xuất bản Năm xuất
bản

1 Sách chuyên khảo  "Các cơ 
chế pháp lý kiểm soát quyền
lực nhà nước trên thế giới 
và ở Việt Nam"

Đồng chủ 
biên
 

NXB Chính trị Quốc
gia Sự thật, Hà Nội, 
tháng 1/2020

2020

2 Sách tham khảo "Một số 
vấn đề lý luận và kinh 
nghiệm quốc tế về Quản trị 
công"

Đồng chủ 
biên 
 

NXB Tư Pháp, Hà 
Nội, 2020

2020

3 Sách tham khảo "Những 
vấn đề pháp lý đặt ra trong 
phòng, chống tham nhũng ở
Việt Nam hiện nay"

Đồng chủ 
biên
 

NXB Lao Động, Hà 
Nội, 2019

2020

4 Sách tham khảo "Quản trị 
tốt và phòng, chống tham 
nhũng"

Chủ biên NXB Chính trị Quốc
gia Sự Thật, 
20202020

Sách tham khảo "Văn hóa 
liêm chính: một số vấn đề lý
luận, thực tiễn" 

Đồng chủ 
biên
 

NXB Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 2020

2020

    5 Sách tham khảo "Pháp luật 
về hội, tổ chức phi chính 
phủ trên thế giới và Việt 
Nam", 2019

Đồng chủ 
biên

 

 NXB Đại học Quốc 
gia Hà Nội, 2020

2020

Sách tham khảo "Quyền về

môi trường" 

Đồng  chủ
biên 

   

NXB Chính trị Quốc

gia, 2019  

2019

Sách tham khảo "Quyền của
người khuyết tật"

Đồng  chủ
biên

 

NXB Chính trị Quốc

gia, 2019  

2019

Sách tham khảo "Quyền lao

động"  

Đồng  chủ
biên

 

NXB Chính trị Quốc

gia, 2019

2019

Sách tham khảo "Quyền về

văn  hóa"

Đồng  chủ
biên

 

NXB Chính trị Quốc

gia, 2019

2019

Sách  tham  khảo  "Các  lý
thuyết,  mô  hình,  cách  tiếp
cận  về  QTNN  và  phòng,

Đồng  chủ

biên

NXB Đại  học  Quốc

gia, 2019

2019
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chống tham nhũng"

Sách tham khảo "Thi  hành

Hiến pháp năm 2013: Thực

trạng và những vấn đề đặt

ra"

Đồng  chủ
biên

   

 NXB  Chính  trị

Quốc gia, 2019

2019

Sách  chuyên  khảo  "Pháp
quyền  và  chủ  nghĩa  hiến
pháp: một số vấn đề lý luận
và thực tiễn"

Đồng  chủ
biên

 

NXB Chính trị Quốc

gia, 2020

2020

2.2. Các bài báo khoa học được công bố trên các tạp chí khoa học

a) Tổng số đã công bố: khoảng 100 bài báo tạp chí trong nước; 10  bài báo tạp chí,
sách chuyên khảo quốc tế.

b) Danh mục bài báo khoa học công bố trong 05 năm liền kề với thời điểm được bổ
nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất (tên tác giả, tên công trình, tên tạp chí, năm
công bố, chỉ số IF và chỉ số trích dẫn - nếu có):

-  Trong  nước:
…………………………………………………………………………

- Quốc tế:……………………………………………………………………………..

STT Tên bài báo Vai trò Tạp chí Năm
công bố

1. "Chính phủ điện tử và quản
trị nhà nước hiện đại"

Viết cùng 
Nguyễn 
Văn Quân

Tạp chí Khoa học 
ĐHQG Hà Nội - chuyên
san Luật học, Tập 35, 
Số 3, 2019, tr.43 - 52.

2019

2. "Một số vấn đề lý luận về 
chủ nghĩa hiến pháp"

Viết cùng 
Nguyễn 
Minh Tâm

Tạp chí Luật học 
(Trường ĐH Luật Hà 
Nội), Số 8 (231), 2019, 
tr.14 - 28.

2019

3. "Quyền tự do đi lại theo 
pháp luật quốc tế và pháp 
luật Việt Nam"

Viết cùng 
Nguyễn 
Thùy 
Dương

Tạp chí Nghiên cứu Lập
pháp, Số 14 (390), tháng
7/2019, tr.20 - 30.

2019

4. "Phương pháp tiếp cận dựa
trên quyền con người và 
khả năng áp dụng vào hoạt 
động xây dựng chính sách, 
pháp luật ở Việt Nam hiện 
nay"

Tác giả Tạp chí Nghiên cứu Lập
pháp, Số 18 (394), tháng
9/2019, tr.3 – 12

2019

5. "Nhận diện và biện pháp Viết cùng Tạp chí Nghiên cứu Lập 2019
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phòng, chống lũng đoạn 
nhà nước"

Nguyễn 
Thị Kiều 
Viễn

pháp, Số 22 (398), tháng
11/2019, tr.3 – 11

6. "Những thay đổi tính chất 
của việc làm tác động đến 
quyền lao động trên thế 
giới và Việt Nam", 

Viết cùng 
Nguyễn 
Anh Đức

Tạp chí Pháp luật về 
quyền con người 

2020

7. "Pháp quyền trong mối 
quan hệ với quyền làm chủ 
của Nhân dân ở Việt Nam 
hiện nay", 

Viết cùng 
Nguyễn 
Minh Tâm

Tạp chí Nghiên cứu Lập
pháp, Số 25 (399), tháng
1/2020, tr.4 – 19

2020

8. "Thoả ước liêm chính: một 
biện pháp phòng ngừa 
tham nhũng trong mua sắm
công"

Viết cùng 
Nguyễn 
Thùy 
Dương

Tạp chí Nội chính, số 75
tháng 3/2020

2020

9. "Bảo vệ quyền đối với dữ 
liệu cá nhân trong pháp 
luật quốc tế, pháp luật ở 
một số quốc gia và giá trị 
tham khảo cho Việt Nam"

Viết cùng 
Nguyễn 
Thùy 
Dương

Tạp chí Nghiên cứu Lập
pháp, Số 9/2020, tr.55 - 
66.

2019

10. Tham nhũng vặt và phòng, 
chống tham nhũng vặt

Vũ Công 
Giao

Nghiên cứu Lập pháp, 

Số 14, tháng 7/2020, 

tr.7-13

ISSN: 1859 - 2953

2020

11. Sự cần thiết thành lập thiết 
chế Ombudsman ở Việt 
Nam

Vũ Công 

Giao,

Đinh Công 
Luận

Nghiên cứu Lập pháp, 

Số 16, tháng 8/2020, 

tr.3-10

ISSN: 1859 - 2953

2020

12. Bảo vệ công lý trong cải 
cách tư pháp ở Việt Nam 
hiện nay

Vũ Công 

Giao,

Hoàng Thị 
Bích Ngọc

Nghiên cứu Lập pháp, 

Số 19, tháng 10/2020, 

tr.4-13

ISSN: 1859 - 2953

2020

13. Phòng, chống tham nhũng 
trong công tác quản lý và 
bảo vệ động vật hoang dã, 
quý hiếm

Vũ Công 
Giao

Nội chính, Số 81, tháng 

9/2020, tr. 25-30.

ISSN: 0866 - 7934

2020

14. Quyền về sự riêng tư trong 
pháp luật quốc tế

Vũ Công 

Giao

Lê Thị 
Thúy 
Hương

Pháp luật về Quyền con 

người, Số 3/2020, 

tr.30 - 41

ISSN: 2615 - 899X

2020
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15. Sự phát triển và những vấn 
đề đang đặt ra với luật 
nhân đạo quốc tế

Vũ Công 

Giao,

Nguyễn 
Anh Đức

Pháp luật về Quyền con 

người, Số 4/2020, 

tr.39 - 49

ISSN: 2615 - 899X

2020

16. Các nguyên tắc Paris về cơ 
quan nhân quyền quốc gia 
(Bài 1)

Vũ Công 

Giao,

Nguyễn 
Xuân Sang

Nhân quyền Việt Nam, 

Số 2/2021, tr.48-50

ISSN: 1859-4743

2021

17. Cơ quan nhân quyền quốc 
gia – cần thiết và hợp xu 
thế (Bài 2)

Vũ Công 

Giao

Nguyễn 
Thủy 
Nguyên

Nhân quyền Việt Nam, 

Số 2/2021, tr.51-55

ISSN: 1859-4743

2021

18. Những thuận lợi và thách 
thức với việc xóa bỏ hình 
phạt tử hình ở Việt Nam

Vũ Công 

Giao,

Nguyễn 
Quang Đức

Nghiên cứu Lập pháp, 

Số 6, tháng 3/2021, tr.3-

11

ISSN: 1859 - 2953

2021

19. Thu hồi tài sản tham nhũng
ở Việt Nam

Vũ Công 

Giao,

Vũ Đình 

Cự,

Phạm Thị 
Yến

Nghiên cứu Lập pháp, 

Số 7, tháng 4/2021, 

tr.15-25

ISSN: 1859 - 2953

2021

20. “Realization of Freedom of
Peaceful Assembly in 
Vietnam: Possibilities and 
Challenges”,  Human 
Rights and Peace in 
Southeast Asian Series 7: 
Relighting the Torch

Le Thi 

Thuy 

Huong,

Vu Cong 
Giao

SEAHRN: Human 
Rights and Peace in 
Southeast Asian Series 
7: Relighting the Torch

2020

21. “Access to Justice and Legal
Empowerment for Women: 
the Case of Vietnam”, 
Conference Proceedings: 
8th Asian Constitutional 
Law Forum ‘Asian 
Constitutional Law - Recent
Developments and Trends’ 
(Vol.1)

Hoang Thi 

Bich Ngoc,

Vu Cong 
Giao

Vietnam National 

University Press, 9/2020, 

Hanoi, Vietnam, pp.49-

63.

ISBN: 978-604-9969-04-
1

2020

22. “Legal Age of Children 
Under Vietnamese Law 
Debates and Perspectives”, 
Conference Proceedings: 
8th Asian Constitutional 

Le Thi 

Khanh 

Van,

Vu Cong 

Vietnam National 

University Press, 9/2020, 

Hanoi, Vietnam, pp.349-

362.

2020
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Law Forum ‘Asian 
Constitutional Law - Recent
Developments and Trends’ 
(Vol.2)

Giao ISBN: 978-604-9969-05-
8

23. “Protection of Human 
Rights in the State of 
Public Emergency: the 
Role of Constitution”, 
International Conference 
Proceedings: Law on the 
State of Emergency (Kỷ 
yếu Hội thảo quốc tế: 
Pháp luật về tình trạng 
khẩn cấp)

Vu Cong 

Giao,

Vu Thi 
Thu Quyen

Hồng Đức, 11/2020, 

tr.102-111.

ISBN: 978-604-302-
861-4

2020

24.  “The Right to be 
Presumed Innocent in the 
International Human 
Rights Law and Its 
Reflection in Vietnam”, 
The Presumption of 
Innocence: International 
Workshop Proceedings 
(Kỷ yếu Hội thảo quốc tế: 
Suy đoán vô tội)

Nguyen 

Minh Tam,

Vu Cong 
Giao

Hồng Đức, 2021, tr. 

123-131.

ISBN: 978-604-318-
499-0

2020

25.  Openness, Transparency 
and Accountability in State
Management: the Case of 
Vietnam

Vu Cong 

Giao,

Pham 
Quang 
Truong

Journal of Critical 

Reviews, ISSN- 2394-

5125 

VOL 7, ISSUE 15, 

2020, 

pp. 446-453

Doi: 
10.31838/jcr.07.15.64

2020

26. "The Court System in the 
Fight against Corruption in
Vietnam Traditional 
Problems and New 
Challenges from Free 
Trade Agreements",  

  Phạm 
Hồng Thái,
Nguyễn 
Anh Đức, 
Vu Cong 
Giao

Journal of Vietnamese 
Studies, Vol. 15 No. 1, 
Winter 2020; (pp. 77-
106) DOI: 
10.1525/vs.2020.15.1.77

27. The Changing Nature of 
Death Penalty in Vietnam: 
A Historical and Legal 
Inquiry, 

  Trần 
Kiên, Vu 
Cong Giao
  

Societies 2019, 9, 56 2019

28. “Human Rights
in Southeast Asia”, 
Volume 3, 2020
Chapter 19: Ending Torture

Vu Cong 
Giao 

ASEAN Human Rights 
Network

2020
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and Enforced 
Disappearance 

29.  “Human Rights and Peace 
in Southeast Asia” Series 7
 Chapter 2: Civil Liberties  

Vu Cong 
Giao, Le 
Thuy 
Huong

ASEAN Human Rights 
Network

2020

2.3. Các nhiệm vụ khoa học và công nghệ (chương trình và đề tài tương đương cấp
Bộ trở lên)

a) Tổng số chương trình, đề tài đã chủ trì/chủ nhiệm: …… cấp Nhà nước; 04 cấp
Bộ và tương đương.

b)  Danh mục đề tài tham gia đã được nghiệm thu trong 05 năm liền kề với thời
điểm được bổ nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất (tên đề tài, mã số, thời gian
thực hiện, cấp quản lý đề tài, trách nhiệm tham gia trong đề tài):

……………………………………………………………………………………….

TT Tên đề tài, dự án,
nhiệm vụ KH&CN đã

chủ trì

Thời gian 
(bắt đầu - kết

thúc)

Thuộc Chương
trình (nếu có)

Tình trạng
(đã nghiệm thu-xếp
loại, chưa nghiệm

thu)
1 Chủ nhiệm một đề tài 

nhánh trong Đề tài trọng
điểm cấp nhà nước 
KX.03/17/11.15 
“Những vấn đề lý luận 
và thực tiễn về quyền 
tiếp cận thông tin ở 
nước ta hiện nay”

2013-2015

Đề tài trọng 
điểm cấp nhà 
nước 
KX.03/17/11.15

Đã nghiệm thu, xếp 
loại đạt

2 Chủ  nhiệm  Đề  tài
nghiên cứu cơ bản (cấp
bộ): Công lý  và  quyền
tiếp cận công lý ở Việt
Nam.  Mã  số  505.01-
2017.01

 

tháng 12/2017 
đến  tháng 
12/2019

Quỹ Phát triển 
Khoa học Công 
nghệ quốc gia 
(NAFOSTED)

Đã nghiệm thu, xếp 
loại đạt

3 Chủ  nhiệm  Đề  tài
nghiên  cứu  cấp  bộ:
Quyền com người trong
hiến  pháp  (không  nhớ
mã số) 

 

2015-2017 Đại học Quốc 
gia Hà Nội

Đã nghiệm thu, xếp 
loại khá
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4

Chủ nhiệm một đề tài 
nhánh trong Đề tài cấp 
nhà nước: “Công khai, 
minh bạch và trách 
nhiệm giải trình trong tổ
chức và hoạt động của 
các cơ quan hành chính 
nhà nước đáp ứng yêu 
cầu xây dựng nhà nước 
pháp quyền xã hội chủ 
nghĩa”.

2013-2015

Đề tài thuộc 
Chương trình 
“Nghiên cứu 
những vấn đề 
trọng yếu về 
khoa học xã hội 
và nhân văn 
phục vụ phát 
triển kinh tế xã 
hội”, mã số 
KX.01/16-20, 
bắt đầu thực 
hiện từ năm 
2019

Đã nghiệm thu, xếp 
loại đạt

2.4. Công trình khoa học khác (nếu có)

a) Tổng số công trình khoa học khác:

- Tổng số có: ……… sáng chế, giải pháp hữu ích

- Tổng số có: ……… tác phẩm nghệ thuật

- Tổng số có: ……… thành tích huấn luyện, thi đấu

b) Danh mục bằng độc quyền sáng chế, giải pháp hữu ích, tác phẩm nghệ thuật,
thành tích huấn luyện, thi đấu trong 5 năm trở lại đây (tên tác giả, tên công trình, số
hiệu văn bằng, tên cơ quan cấp):

……………………………………………………………………………………….

2.5. Hướng dẫn nghiên cứu sinh (NCS) đã có quyết định cấp bằng tiến sĩ 

a) Tổng số: 06 NCS đã hướng dẫn chính

b) Danh sách NCS hướng dẫn thành công trong 05 năm liền kề với thời điểm được
bổ nhiệm thành viên Hội đồng gần đây nhất (Họ và tên NCS, đề tài luận án, cơ sở đào
tạo, năm bảo vệ thành công, vai trò hướng dẫn):

TT
Họ và tên học

viên/NCS

Hướng
dẫn hoặc

đồng
hướng dẫn

Tên đề tài
Cơ sở đào
tạo/ Năm

bảo vệ

1
Mai Văn Duẩn Đồng 

hướng dẫn
Pháp luật về bảo vệ người tố cáo ở 
Việt Nam hiện nay

Khoa Luật 
ĐHQG Hà 
Nội. 2016

2 Đỗ Thu Huyền Hướng dẫn Pháp luật về thu hồi tài sản tham 
nhũng ở Việt Nam

Khoa Luật 
ĐHQG Hà 
Nội. 2016

3 Đinh Thị 
Hương Giang

Hướng dẫn Hoàn thiện pháp luật về kiểm soát 
xung đột lợi ích trong hoạt động 
công vụ ở Việt Nam

Học viện 
CTQG 
HCM, 2017



9

4 Hoàng Thu 
Thuỷ

Hướng dẫn Hoàn thiện pháp luật về dân chủ 
trực tiếp ở Việt Nam hiện nay

CTQG 
HCM, 2019

5 Nguyễn Văn 
Vi

Hướng dẫn Giáo dục pháp luật trong Quân đội 
nhân dân Việt Nam

Học viện 
KHXH Việt 
Nam, 2018

6 Nguyễn Thị 
Thu Hương

Hướng dẫn Giáo dục pháp luật cho học sinh 
trung học phổ thông ở thành phố Hà 
Nội

Học viện 
KHXH Việt 
Nam, 2018

3. Các thông tin khác

3.1. Danh mục các công trình khoa học chính trong cả quá trình (Bài báo khoa
học, sách chuyên khảo, giáo trình, sáng chế, giải pháp hữu ích, tác phẩm nghệ thuật,
thành tích huấn luyện, thi đấu...; khi liệt kê công trình, có thể thêm chú dẫn về phân
loại tạp chí, thông tin trích dẫn…): đã liệt kê ở trên

 

3.2. Giải thưởng về nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước (nếu có):

………………………………………………………………………………………

3.3. Các thông tin về chỉ số định danh ORCID, hồ sơ Google scholar, H-index,
số lượt trích dẫn (nếu có):

………………………………………………………………………………………

3.4. Ngoại ngữ

- Ngoại ngữ thành thạo phục vụ công tác chuyên môn: Tiếng Anh

- Mức độ giao tiếp bằng tiếng Anh:  Thuần thục.

Tôi xin cam đoan những điều khai trên là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn
chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Hà Nội, ngày 25 tháng 5 năm 2021

NGƯỜI KHAI
(Ký và ghi rõ họ tên)

VŨ CÔNG GIAO


