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I. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1. Đại học:
Hệ đào tạo: Chính quy
Thời gian đào tạo từ: 09/1992 đến 09/1996.
Nơi học: Đại học Luật Hà Nội, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chuyên ngành: Luật kinh tế
2. Thạc sĩ:
Thời gian đào tạo từ: 09/2000 đến 09/2003.
Nơi học: Khoa Luật, Đại học quốc gia Hà Nội, thành phố Hà nội, Việt Nam
Chuyên ngành: Luật kinh tế
3. Tiến sĩ:
Thời gian đào tạo từ: 09/2006 đến 09/2008.
Nơi học: Đại học Luật Hà Nội, thành phố Hà Nội, Việt Nam
Chuyên ngành: Luật kinh tế
Tên luận án: Cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng và hoàn thiện pháp luật an sinh
xã hội ở Việt Nam.
Người hướng dẫn: PGS. TS. Đào Thị Hằng, TS. Nguyễn Huy Ban
Năm và nơi bảo vệ: Hà Nội, 2008.
4. PGS:
Đạt tiêu chuẩn chức danh Phó giáo sư ngành Luật học năm 2016 (10/10/2016)

4. Trình độ ngoại ngữ (ngoại ngữ, mức độ):
Tiếng Anh: Bằng cử nhân tiếng Anh – Đại học Hà Nội, 1998
II. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN KỂ TỪ KHI TỐT NGHIỆP ĐẠI
HỌC
Thời gian

Nơi công tác

Công việc đảm nhiệm

Từ 1996 đến Khoa pháp luật kinh tế, ĐH Luật Giảng viên Tổ bộ môn Luật Lao
nay
Hà Nội
động và an sinh xã hội
Từ 2014 đến Khoa pháp luật kinh tế, ĐH Luật Phó bộ môn Luật Lao động và an
nay
Hà Nội
sinh xã hội
Từ 2019 đến Viện Luật so sánh, ĐH Luật Hà Phó Viện trưởng
nay
Nội

III. CÁC CÔNG TRÌNH KHOA HỌC ĐÃ CÔNG BỐ
1. Giáo trình, sách tham khảo, chuyên khảo đã xuất bản

TT

Tên sách

Loại
sách

Viết một mình
Nhà xuất bản Số
hoặc chủ biên,
và năm xuất tác
phần biên
bản
giả
soạn

1

Giáo trình Pháp GT
luật Bảo đảm xã
hội – Khoa đào tạo
từ xa, Đại học Huế

CAND, 2005, 3
2013

CB và biên
soạn
các
chương I, III,
IV, từ trang 375, 179-265

2

Giáo trình Bảo GT
hiểm xã hội (Phần
hai) – Trường Đại
học Lao động xã
hội.

Lao động xã 8
hội, 2008

Biên soạn các
chương
VI,
VII, từ trang
97 -200

Thẩm định,
xác nhận sử
dụng của
CSGDĐH

3

Giáo trình Luật an GT
sinh xã hội – Đại
học Luật Hà Nội

Tư
pháp, 9
2004, 2013

Biên
soạn
chương VI, từ
trang 309 326.

4

Giáo trình Luật GT
Lao động - Đại học
Luật Hà Nội

CAND, 2014 9

Biên
soạn
chương XII, từ
trang 399 407.

5

Giáo trình Luật đất GT
đai – Khoa Đào tạo
từ xa, Đại học Huế.

CAND, 2013

2

Biên soạn các
chương XIII,
XIV, từ trang
339 -375

6

Giáo trình Luật GT
người khuyết tật –
Đại học Luật Hà
Nội

CAND, 2011

8

Biên
soạn
chương
VI,
trang 247 286.

7

Giáo trình Luật lao GT
động và an sinh xã
hội Việt Nam –
Trung cấp luật

Tư pháp, 2012 5

Biên soạn các
chương II, XI,
XII, từ trang
48-53,
450480, 498-530

8

Pháp luật An sinh CK
xã hội - Những vấn
đề lý luận và thực
tiễn.

Tư
pháp, 2010

1

CB và viết toàn
bộ

9

Pháp luật Việt CK
Nam trong tiến
trình hội nhập quốc
tế và phát triển bền
vững.

CAND, 2009

28

Biên soạn từ
trang 649 676.

10 Pháp luật Bảo hiểm CK
y tế một số quốc
gia trên thế giới và
những bài học kinh
nghiệm cho Việt
Nam.

Tư
pháp, 2013

8

CB và biên
soạn
các
chương 10, 11,
12 từ trang 259
- 343

11 Quyền an sinh xã CK
hội và đảm bảo
thực hiện trong
pháp luật Việt
Nam.

Đại học quốc 5
gia Hà Nội,
2015

Biên soạn các
chương V; VII,
từ trang 149 175; từ trang
200 - 244.

12 Bình luận khoa học CK
những nội dung cơ
bản của Luật Bảo
hiểm xã hội năm
2014.

Tư pháp, 2016 8

CB và biên
soạn
các
chương IV; V,
từ trang 53 72; trang 75 92.

13 Hỏi đáp về Luật HD
Bảo hiểm y tế năm
2014

Tư pháp, 2016 2

CB và biên
soạn từ trang
15 - 60.

14 Giáo trình Luật An GT
sinh xã hội, Viện
Đại học Mở Hà
Nội

Tư pháp, 2018

Tác giả chương
Trợ giúp xã
hội, 19 trang

15 Pháp luật về lao CK
động giúp việc gia
đình ở Việt Nam

Tư pháp, 2018

Tác giả chương
2

Chú ý các chữ viết tắt: CK: sách chuyên khảo; GT: sách giáo trình; TK: sách tham khảo;
HD: sách hướng dẫn: MM: viết một mình; CB: Chủ biên; CN: Chủ nhiệm.
2. Chương trình, đề tài NCKH đã nghiệm thu

TT

Tên chương trình, đề tài

Chủ Tham Mã số và
nhiệm gia cấp quản
lý

Thời
gian
thực
hiện

Ngày
nghiệm
thu

Kết
quả

1 (ĐT) Nghiên cứu những nội
dung cơ bản của bảo hiểm
thất nghiệp hiện đại. Vấn đề
lựa chọn hình thức trợ cấp
thất nghiệp ở Việt Nam

TG

Cấp bộ

20032004

2004

Đạt
loại
xuất
sắc

2 (ĐT) Việc làm và giải quyết
việc làm trong điều kiện nền
kinh tế thị trường theo định
hướng xã hội chủ nghĩa ở
Việt Nam

TG

Cấp
trường

2004

2004

Đạt
loại
xuất
sắc

3 (ĐT) Hoàn thiện pháp luật
bảo hiểm xã hội ở Việt Nam

TG –
TK

Cấp
trường

2006

2006

Đạt
loại
xuất
sắc

4 (ĐT) Chế độ quyền lợi của
người lao động khi cổ phần
hóa DNNN

TG

Cấp
trường

2007

2007

Đạt
loại
xuất
sắc

5 (ĐT) Nghiên cứu xây dựng
định mức thanh toán chi phí
khám chữa bệnh bảo hiểm y
tế theo nhóm chẩn đoán

TG

Nhà
nước

2007

2007

Đạt
loại
xuất
sắc

6 (ĐT) Pháp luật về dạy nghề
trong điều kiện phát triển và
hội nhập ở Việt Nam hiện
nay

TG

Cấp
trường

2008

2008

Đạt
loại
xuất
sắc

7 (ĐT) Nghiên cứu nhằm góp
phần sửa đổi, bổ sung BLLĐ
trong giai đoạn hiện nay

TG –
TK

Cấp
trường

2010

2010

Đạt
loại
xuất
sắc

8 (ĐT) Cho thuê lại lao động –
Một hướng điều chỉnh của
pháp luật lao động Việt Nam
trong điều kiện kinh tế thị
trường và hội nhập quốc tế

TG

Cấp
trường

2012

2012

Đạt
loại
xuất
sắc

Cấp
trường

2013

2013

Đạt
loại
xuất
sắc

Cấp
trường

2015

2015

Đạt
loại
xuất
sắc

Cấp
trường

2015

2015

Đạt
loại
xuất
sắc

9 (ĐT) Pháp luật bảo hiểm y tế
một số quốc gia trên thế giới
và những kinh nghiệm cho
Việt Nam

CN

10 (ĐT) Bình luận khoa học một
số quy định của BLLĐ 2012

11 (ĐT) Bình luận khoa học một
số quy định của Luật Bảo
hiểm xã hội năm 2014

TG

CN

12 (ĐT) Pháp luật lao động Việt
nam về bình đẳng giới trong
doanh nghiệp

TG

Cấp
trường

2018

2018

Đạt
loại
xuất
sắc

13 (ĐT) Pháp luật An sinh xã
hội đối với người cao tuổi ở
Việt Nam – Thực trạng và
phương hướng hoàn thiện

TG

Cấp
trường

2018

2018

Đạt
loại
xuất
sắc

14 Pháp luật lao động Việt Nam
về lao động giúp việc gia
đình – Thực trạng và phương
hướng hoàn thiện – CĐ5

TG

Cấp
trường

2018

2018

Đạt
loại
xuất
sắc

15 Pháp luật quốc tế và pháp
luật một số quốc gia trên thế
giới về bảo hiểm thất nghiệp
– Bài học kinh nghiệm cho
Việt Nam

TG

Cấp
trường

2019

2019

Đạt
loại
xuất
sắc

Số

Trang Năm
công
bố

6/2008

31-39 2008

3. Kết quả NCKH đã công bố
Bài báo khoa học đã công bố
TT

1

Tên bài báo

Số
tác
giả

Về các giải pháp MM
hoàn thiện pháp luật
bảo hiểm xã hội

Tên tạp chí,
kỷ yếu

Mã số
ISSN

Tạp chí Luật 0868học
3522

2

Quan niệm về an sinh MM
xã hội trên thế giới và
ở Việt nam.

Tạp chí Luật 0868học
3522

1/2008

45-53 2008

3

Kinh tế thị trường và MM
yêu cầu hoàn thiện
pháp luật An sinh xã
hội.

Tạp chí Luật 0868học
3522

4/2006

40-47 2006

4

Bảo hiểm y tế trong MM
hệ thống an sinh xã
hội Việt Nam

Tạp chí Luật 0868học
3522

10/2006

35-42 2006

5

Hoàn thiện pháp luật MM
về trợ giúp xã hội
trong hệ thống pháp
luật an sinh xã hội
Việt Nam.

Tạp chí Luật 0868học
3522

11/2007

43-49 2007

6

Một số vấn đề nhằm MM
hoàn thiện Dự thảo
Luật BHXH

Tạp chí Bảo
hiểm xã hội

1859257

10/2003

25-28 2003

7

Quan niệm và khái
niệm về bảo đảm xã
hội

Tạp chí Bảo
hiểm xã hội

1859257

12/2003

40-43 2003

8

An sinh xã hội và MM
nhiệm vụ bảo vệ cuộc
sống con người

Tạp chí Dân
chủ và
pháp luật

98667357

3/2004

28-33 2004

9

Một số vấn đề về MM
pháp luật ưu đãi xã
hội.

Tạp chí Luật 0868học
3522

4/2004

39-45 2004

02

10 Một số kiến nghị MM
hoàn thiện Pháp lệnh
Ưu đãi người có
công.

Tạp chí Dân
chủ và
pháp luật

98667357

7/2004

48-51 2004

11 Tìm hiểu Luật An MM
sinh xã hội Hoa Kỳ.

Tạp chí Luật 0868học
3522

5/2005

69-74 2005

12 Hoàn thiện pháp luật MM
An sinh xã hội trong
điều kiện nền kinh tế
thị trường hiện nay

Tạp chí Bảo
hiểm xã hội

1859257

1/2008

25-27 2008

13 Một số giải pháp cơ MM
bản hoàn thiện pháp
luật Bảo hiểm y
tế Việt Nam.

Tạp chí Bảo
hiểm xã hội

1859257

4/2008

19-22 2008

14 Một số vấn đề xây MM Tạp chí Nhà 0866dựng khung pháp luật
nước và pháp 7446
an sinh xã hội ở Việt
luật
Nam.

4/2008

61-66 2008

15 Bảo vệ quyền làm mẹ MM
trong pháp luật lao
động và bảo hiểm xã
hội.

Tạp chí Luật
học

08683522

6/2014

48-59 2014

16 Những điểm mới về MM
chế độ bảo hiểm xã
hội theo Luật Bảo
hiểm xã hội 2014.

Tạp chí Luật
học

08683522

10/2015

56-64 2015

17 Quyền con người về MM Tạp chí Khoa
an sinh xã hội trong
học pháp lý
pháp luật quốc tế và
Việt Nam.

18593879

Số 02 (96)
2016

52 –
61

2016

18 Pháp luật về tham gia MM Tạp chí Khoa
giao thông của người
học
khuyết tật – từ quy
ĐHQGHN:
định đến thực tiễn
Luật học
thực hiện

08668612

01/
2016

51-60 2016

19 Đảm bảo tiếp cận các MM
dịch vụ xã hội cơ bản
trong pháp luật an
sinh xã hội Việt Nam.

Tạp chí Pháp
luật và phát
triển

08667500

8+9/2015

77-81 2015

20 Giáo dục đối với MM
người khuyết tật theo
pháp luật Việt Nam.

Tạp chí Luật
học

08683522

Đặc san
pháp luật
NKT/2013

21 Luật giáo dục nghề MM
nghiệp 2014-Một số
điểm mới và biện
pháp triển khai.

Tạp chí Luật
học

08683522

7/2015

37-44 2015

22 Pháp luật bảo trợ xã MM
hội đối với người
khuyết tật – Thực tiễn
và một số kiến nghị.

Tạp chí Luật
học

08683522

Đặc san
pháp luật
NKT/2013

84-93 2013

23 Bảo hiểm xã hội đối
với lao động nữ trong
pháp luật một số
nước ASEAN và
những kinh nghiệm
cho Việt Nam.

Tạp chí Luật
học

08683522

2/2010

68-76 2010

2

94103

2013

24 Đánh giá bước đầu
kết quả 14 năm thực
hiện Bộ luật lao động
tại các doanh nghiệp
thuộc Bộ xây dựng và
một số kiến nghị.

2

Tạp chí Luật
học

08683522

9/2009

72-81 2009

25 Trách nhiệm của
người sử dụng lao
động, người lao động
và nhà nước về đóng
bảo hiểm xã hội.

2

Tạp chí Luật
học

08683522

9/2009

59-62 2009

26 Thực thi pháp luật về
chống kỳ thị và phân
biệt đối xử với người
lao động nhiễm HIV
ở Việt Nam.

2

Tạp chí Luật
học

08683522

5/2013

30-35 2013

27 Thực trạng quyền an MM
sinh xã hội của người
khuyết tật ở Việt
Nam

Tạp chí Luật
học

08683522

3/2016

46-54 2016

28 Kiến nghị sửa đổi bổ MM
sung một số quy định
của Luật BHYT
nhằm thực hiện mục
tiêu BHYT toàn dân.

Tạp chí Luật
học

08683522

8/2017

2017

29 Điều kiện lao động
và sử dụng lao động
đối với lao động giúp
việc gia đình

Tạp chí Dân
chủ và pháp
luật

08683522

2/2018

2018

2

30 Bảo trợ xã hội đối với MM Kỷ yếu ĐH
lao động di cư từ
Vân Nam TQ
nông thôn ra thành
thị ở Việt Nam –
Thực trạng và một số
vấn đề pháp lý hiện
nay

11/2017

2017

31 Đảm bảo tính tương MM
thích của PL người
khuyết tật Việt Nam
với Công ước quốc tế
về quyền của người
khuyết tật

HT UNDP

4/2017

2017

32 Quy định về thời giờ MM
làm việc nghỉ ngơi và
một số kiến nghị sửa
đổi bổ sung

Tạp chí luật
học

08683522

10/2018

2018

33 Thực trạng tiếp cận MM
dịch vụ xã hội về
giáo dục và y tế cơ
bản của lao động di
cư tại Việt Nam

Tạp chí
BHXH

ISSN2562

3B/2018

2018

34 Vấn đề bảo đảm tiếp MM
cận các dịch vụ xã
hội cơ bản trong an
sinh xã hội Việt Nam

Tạp chí
BHXH

ISSN2562

2B/2018

2018

35 Wages Policy in the MM
Current
Contex
Industrial Relation in
Vietnam

Japan Labor
Isues

ISSN24333689

8/2018

2018

36 Một số kiến nghị MM
hoàn thiện pháp luật
bảo hiểm xã hội theo
tinh thần nghị quyết
28/NQ-TW

Tạp chí pháp
luật và phát
triển

08667500

1-2/2019

2019

37 Đối tượng tham gia MM
bảo hiểm y tế - từ quy
định đến thực tiễn

Tạp chí bảo
hiểm xã hội

ISSN2562

6/2019

2019

IV. MỘT SỐ DỰ ÁN THAM GIA
TT

Tên dự án

Đơn vị tài trợ/ tổ
chức thực hiện

Thời
gian
thực
hiện

1

Nâng cao chất lượng giảng dạy các môn học của
khoa pháp luật Kinh tế

Đại học Luật Hà
Nội

2006

2

Quyền của phụ nữ và trẻ em có HIV/AIDS

Đại học Luật Hà
Nội

2012

3

Quyền làm mẹ - Một số góc nhìn

Đại học Luật Hà
Nội

2013

4

Kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu pháp luật
người khuyết tật trong các cơ sở đào tạo luật

Đại học Luật Hà
Nội

2015

5

Thúc đẩy Quyền và Cơ hội dành cho người khuyết ILO/ Đại học Luật
tật: Việc làm thông qua Luật pháp
Hà Nội

2015

6

Hòa nhập cho người khuyết tật ở Việt Nam/ Xây
dựng tài liệu tập huấn về chính sách trợ giúp người
khuyết tật, quyền và quy trình thực hiện quyền của
người khuyết tật

USAID/
VNAH, NCCD

20142015

7

Thúc đẩy thực thi quyền của người khuyết tật/ Đánh

USAID/ ACDC

2015

CBM/ACDC

2015

giá nhu cầu đào tạo của cán bộ thực hiện hoạt động trợ
giúp pháp lý cho người khuyết tật (tại Bình Phước và

Thừa Thiên Huế)

8

Giám sát và đánh giá việc thực hiện Công ước quốc
tế về quyền của Người khuyết tật tại Việt nam./ Xây
dựng tài liệu tập huấn nhằm tăng cường năng lực
cho các Hội nhóm của Người khuyết tật Việt Nam

9

Thúc đẩy quyền và cơ hội cho người khuyết tật: Trung tâm Tư vấn
bình đẳng thông qua Pháp luật/ Tập huấn Công ước và hỗ trợ hòa nhập
NKT
quốc tế (UNCRPD) và luật người khuyết tật

10 Giám sát và đánh giá việc thực hiện Công ước quốc
tế về quyền của người khuyết tật tại Việt Nam./
Chuyên gia nghiên cứu tài liệu và tập huấn TOA về
các chính sách dành cho người khuyết tật phù hợp
với CRPD

CBM/ACDC

11 Xây dựng tài liệu và tập huấn luật và chính sách liên AUJULE/ACDC
quan đến phòng chống bạo lực trên cơ sở giới cho
phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật

2015

2016

2017 2018

12 Tư vấn quốc gia về đánh giá, khảo sát khung pháp
luật về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội ở Việt Nam.
(Dự án xây dựng và phát triển hệ thống an sinh xã
hội đa tầng chú trọng đối tượng yếu thế).

ILO Việt Nam

2019

13 Xây dựng tài liệu và đào tạo nhóm giảng viên
nguồn của Hội Người khuyết tật TP. Hà Nội về các
Luật: Luật bình đẳng giới, Luật phòng chống bạo
lực gia đình, Luật Hôn nhân và gia đình, Luật trẻ
em.

DP Hà Nội

2019

