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1. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
1996

: Cử nhân luật, Trường Đại học Quốc gia Hà Nội.

1997

: Thạc sĩ luật 1, Trường Đại học Tự do Brúc-xen (Bỉ).

1998

: Thạc sĩ luật 2, Trường Đại học Tự do Brúc-xen (Bỉ).

2005

: Tiến sĩ luật, Trường Đại học Tự do Brúc-xen (Bỉ) (Luận án:
Các công trình lấn biển và hệ quả pháp lý theo quy định của
luật quốc tế).

2. HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
2.1. Đề tài, dự án đã chủ trì hoặc tham gia
Tên đề tài, dự án đã chủ trì

Thời gian

Thuộc Chương trình

Tình trạng đề
tài

Vấn đề phân định biển trong luật
quốc tế và thực tiễn phân định biển
giữa Việt Nam với các nước trong
khu vực.

2012

Đề tài nghiên cứu khoa
học cấp Trường

Đã nghiệm thu

Phân định các vùng biển trong luật
quốc tế và thực tiễn phân định các
vùng biển của Việt Nam và các
nước trong khu vực.

2014 –
2015

Đề tài nghiên cứu khoa
học cấp Bộ

Đã nghiệm thu

Tên đề tài, dự án đã tham gia

Thời gian

Thuộc Chương trình

Tình trạng đề
tài

Tự do hóa thương mại trong
ASEAN, APEC, WTO và thực tiễn
hội nhập của Việt Nam.

2009

Đề tài nghiên cứu khoa
học cấp Trường

Đã nghiệm thu

Cơ sở pháp lý về chủ quyền của
Việt Nam đối với hai quần đảo
Trường sa – Hoàng sa.

2009

Đề tài nghiên cứu khoa
học cấp Nhà nước

Đã nghiệm thu

Nghiên cứu luận cứ khoa học cho
việc xây dựng khung pháp luật của
Việt Nam về sử dụng khoảng không
vũ trụ vì mục đích hòa bình.

2010

Đề tài nghiên cứu khoa
học cấp Nhà nước

Đã nghiệm thu

Trách nhiệm pháp lý của nhà nước,
cơ quan, nhân viên nhà nước ở Việt
Nam

2013

Đề tài nghiên cứu khoa
học cấp trường

Hoàn thiện pháp luật hình sự Việt
Nam để thực hiện các điều ước
quốc tế mà Việt Nam là thành viên

2013

Đề tài nghiên cứu khoa
học cấp trường

Nghiên cứu các giải pháp pháp lý
nhằm đấu tranh bảo vệ chủ quyền
của Việt Nam trên Biển Đông

2013

Đề tài nghiên cứu khoa
học cấp nhà nước
(KC.09/11-15)

Đã nghiệm thu

Quy trình, thủ tục, kỹ thuật nội luật
hóa điều ước quốc tế mà Việt Nam
là thành viên

2013

Đề tài nghiên cứu khoa
học cấp Bộ

Đã nghiệm thu

Đã nghiệm thu

Đã nghiệm thu

2.2. Chuyên đề tham gia hội thảo
Tên chuyên đề

Thuộc Hội thảo

Cấp QL/Thời
gian tổ chức

Giải quyết tranh chấp theo qui định Hiến chương của Hiệp hội các quốc
của Hiến chương ASEAN.
gia Đông Nam Á.

Cấp Khoa
5/2007

Hoạt động gìn giữ hòa bình của Hội Hội đồng bảo an Liên hợp quốc và
đồng bao an tại Irắc: những vấn đề Việt Nam với tư cách ủy viên không
pháp lí và thực tiễn.
thường trực nhiệm kỳ 2008 – 2009.

Cấp Khoa
9/2008

Các căn cứ xác định mất quốc tịch Luật quốc tịch Việt Nam năm 2008 –
Việt Nam.
những vấn đề pháp lý và thực tiễn

Cấp Khoa
4/2009

Chủ quyền quốc gia và vấn đề can Chủ quyền quốc gia trong bối cảnh
thiệp vào công việc nội bộ của quốc hội nhập quốc tế.
gia dưới góc độ luật quốc tế.

Cấp trường
1/2011

Cách xác định và quy chế pháp lý
các vùng biển thuộc quyền chủ
quyền quốc gia theo quy định của
Công ước Luật biển năm 1982.

Công ước Luật biển 1982 và pháp
luật Việt Nam – cơ sở pháp lý bảo vệ
chủ quyền và quyền chủ quyền trên
các vùng biển Việt Nam.

Cấp Khoa

Thẩm quyền tài phán hình sự trên Công ước Luật biển 1982 và pháp
vùng biển Việt Nam.
luật Việt Nam – cơ sở pháp lý bảo vệ
chủ quyền và quyền chủ quyền trên
các vùng biển Việt Nam.

Cấp Khoa

Quyền con người về dân sự, chính Hiến pháp 2013, những điểm mới và
trị theo quy định của Hiến pháp các vấn đề đặt ra cho thực tiễn thi
2013 trong mối quan hệ với Công hành

Cấp Trường

10/2012

10/2012

2/2014

ước về quyền dân sự, chính trị năm
1966
3. HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY
- Tham gia giảng dạy nghiên cứu sinh, sau đại học và hệ cử nhân.
- Các môn học đảm nhiệm : Luật Hợp đồng so sánh (tiếng anh), Công pháp quốc tế (tiếng việt
và tiếng anh), Pháp luật về quyền con người, Luật điều ước quốc tế, Luật biển quốc tế.
4. HOẠT ĐỘNG HƯỚNG DẪN NCS, HỌC VIÊN CAO HỌC VÀ SINH VIÊN
4.1. Hướng dẫn nghiên cứu sinh (NCS)
Họ và tên

Đối tượng

Cơ sở đào tạo

Năm bảo vệ

NCS

Đại học Luật Hà Nội

2017

Dương Văn Thay

HVCH

Đại học Luật Hà Nội

2011

Nguyễn Thu Trang

HVCH

Đại học Luật Hà Nội

2012

Hoàng Thanh Phương

HVCH

Đại học Luật Hà Nội

2014

Cơ sở đào
tạo

Thời gian

Thành tích

Đại học Luật
Hà Nội

2011

Giải Ba – Giải
thưởng Tài năng
khoa học trẻ VN

2012

Giải Ba – Giải
thưởng Tài năng
khoa học trẻ VN

Lê Thị Anh Đào
4.2. Hướng dẫn học viên cao học

4.3. Hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học
Họ và tên

Nguyễn Hải Yến
Nguyễn Thị Mỹ Trang

Đại học Luật
Hà Nội

5. HOẠT ĐỘNG DỊCH THUẬT
- Tham gia dịch phần Luật Công ty (Pháp).
6. BÀI VIẾT, CÔNG TRÌNH
6.1. Sách, giáo trình
1. Nguyễn Toàn Thắng, "Luật ngoại giao lãnh sự", in trong: Chu Mạnh Hùng &
Nguyễn Thị Kim Ngân (đồng chủ biên), Giáo trình Luật quốc tế, Nxb. Giáo dục, Hà
Nội, 2010.
2. Nguyễn Toàn Thắng, "Luật biển quốc tế", in trong: Chu Mạnh Hùng & Nguyễn Thị
Kim Ngân (đồng chủ biên), Giáo trình Luật quốc tế, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 2010.
3. Nguyễn Toàn Thắng, "Nguồn của tư pháp quốc tế", in trong: Bùi Thị Thu (chủ biên),
Giáo trình Tư pháp quốc tế, Nxb. Giáo dục, Hà Nội, 2010.
4. Nguyễn Toàn Thắng, “Kinh nghiệm xây dựng khung pháp luật về sử dụng khoảng
không vũ trụ của một số quốc gia trên thế giới”, in trong: Nguyễn Bá Diến (Chủ

biên), Xây dựng khung pháp luật Việt Nam về sử dụng khoảng không vũ trụ vì mục
đích hòa bình – Những vấn đề lý luận và thực tiễn, Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội,
Hà Nội, 2011.
5. Nguyễn Toàn Thắng, "Quan hệ Việt Nam - ASEAN", in trong: Nguyễn Thị Thuận
& Lê Minh Tiến (chủ biên), Giáo trình Pháp luật Cộng đồng ASEAN, Nxb. Công an
nhân dân, Hà Nội, 2012.
6. Nguyễn Toàn Thắng, “Chủ thể Luật quốc tế”, in trong: Nguyễn Bá Diến (chủ biên),
Giáo trình Công pháp quốc tế, Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, Quý I/2014.
7. Nguyễn Toàn Thắng, “Luật an ninh quốc tế”, in trong: Nguyễn Bá Diến (chủ biên),
Giáo trình Công pháp quốc tế, Nxb. Đại học Quốc gia Hà Nội, Hà Nội, Quý I/2014.
8. Nguyễn Toàn Thắng, “Trách nhiệm hành chính của cán bộ, công chức, viên chức,
cơ quan nhà nước ở Việt Nam”, in trong: Nguyễn Minh Đoan (chủ biên), Một số vấn
đề lý luận và thực tiễn về trách nhiệm pháp lý của Nhà nước, cán bộ, công chức,
viên chức, cơ quan nhà nước ở Việt Nam, Nxb. Chính trị quốc gia, Hà Nội, Tháng
3/2014.
9. Nguyễn Toàn Thắng, “Quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam bị xâm
phạm bởi hành vi hạ đặt giàn khoan Hải Dương 981 của Trung Quốc”, in trong: Mai
Hồng Quỳ (Chủ biên), Những khía cạnh pháp lý liên quan đến sự kiện Trung Quốc hạ đặt
giàn khoan Hải Dương 981 trong vùng biển Việt Nam, Nxb. Hồng Đức, TP. Hồ Chí Minh,
2014.

6.2. Tạp chí
1. Nguyễn Toàn Thắng, "ASEAN và tranh chấp liên quan đến quần đảo Trường Sa",
Tạp chí Luật học, 9/2007, tr. 58-65.
2. Nguyễn Toàn Thắng, "Giải quyết tranh chấp theo qui định của Hiến chương
ASEAN", Tạp chí Luật học, 9/2008, tr. 73-78.
3. Nguyễn Toàn Thắng, "Các căn cứ xác định mất quốc tịch Việt Nam", Tạp chí Luật
học, 9/2009, tr. 53-60.
4. Nguyễn Toàn Thắng, “Thẩm quyền tài phán hình sự trên vùng biển Việt Nam”, Tạp
chí Luật học, Đặc san Luật biển, 2012, tr. 115-128.
5. Nguyễn Toàn Thắng, “Cơ chế giải quyết tranh chấp của Công ước Luật biển năm 1982 Thực tiễn và khả năng áp dụng trong giải quyết tranh chấp giữa Việt Nam với các nước ở
biển Đông”, Tạp chí Dân chủ và Pháp luật, 2014, tr. 158-171.

6. Nguyễn Toàn Thắng, “Vụ Philippines kiện Trung Quốc và tác động đối với Việt Nam”, Tạp
chí Nghiên cứu Trung Quốc, số 8/2016.

6.3. Báo điện tử
1. Nguyễn Toàn Thắng, "Trung Quốc muốn biến Biển Đông thành vùng tranh chấp",
Báo Người lao động ngày 1/6/2011, có thể tham khảo bản điện tử có tại địa chỉ
http://nld.com.vn/20110601123222416p0c1002/trung-quoc-muon-bien-bien-dongthanh-vung-tranh-chap.htm.
2. Nguyễn Toàn Thắng, "Chiến lược 'đàm phán' và 'đe dọa vũ lực' của Trung Quốc",
http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2011/06/chien-luoc-dam-phan-va-de-doa-vu-luc-cuatrung-quoc-1/ (Báo điện tử vnexpress ngày 7/6/2011).

3. Nguyễn Toàn Thắng, "Vụ tàu Trung Quốc cắt cáp tàu Bình Minh 02: Việt Nam có
thể kiện", Báo Người lao động ngày 1/6/2011, có thể tham khảo bản điện tử có tại
địa chỉ http://nld.com.vn/20110607105057301p0c1002/vu-tau-trung-quoc-cat-captau-binh-minh-02-vn-co-the-kien.htm.
4. Nguyễn Toàn Thắng, "Đường lưỡi bò: Mơ hồ, phi lý", Báo Người lao động,
10/6/2011, http://nld.com.vn/20110610120253536p0c1002/duong-luoi-bo-mo-hophi-ly.htm
5. Nguyễn Toàn Thắng, "Vụ tàu Bình Minh 02 và Viking II: Âm mưu biến vùng không
tranh chấp thành tranh chấp", Báo Pháp luật TP. HCM, 11/6/2011,
http://phapluattp.vn/2011061011372728p0c1013/vu-tau-minh-binh-02-va-vikingii-am-muu-bien-vung-khong-tranh-chap-thanh-tranh-chap.htm
6. Nguyễn Toàn Thắng, "Trung Quốc tự mâu thuẫn khi đưa ra yêu sách 'đường lưỡi
bò'", http://giaoduc.net.vn/xa-hoi/40-tin-nong/4473-trung-quoc-tu-mau-thuan-khidua-ra-yeu-sach-duong-luoi-bo.html (Báo Giáo dục Việt Nam điện tử ngày
12/6/2011).
7. Nguyễn Toàn Thắng, “Nhiều tranh cãi về Đề - Đáp án môn Sử thi ĐH 2011”, Báo
Giáo dục Việt Nam, 16/7/2011, http://giaoduc.net.vn/Giao-duc-24h/Tuyensinh/Nhieu-tranh-cai-ve-De-Dap-an-mon-Su-thi-DH-2011/7671.gd
8. Nguyễn Toàn Thắng, “Việt Nam cần tăng năng lực chấp pháp ở biển Đông”, Báo
Vnexpress, 16/7/2012, http://vnexpress.net/gl/xa-hoi/2012/07/viet-nam-can-tangnang-luc-chap-phap-o-bien-dong/
9. Nguyễn Toàn Thắng, “Trung Quốc đang kéo lùi lịch sử lập pháp quốc tế”, Báo Tiền
phong, 30/7/2012, http://www.tienphong.vn/xa-hoi/586477/Trung-Quoc-dang-keolui-lich-su--------------lap-phap-quoc-te-tpp.html
7. CÁC CÔNG VIỆC KHÁC
- Thành viên của Tiểu ban pháp lý, Ủy ban Vũ trụ Việt Nam.
- Thành viên Ban biên tập, Tạp chí Pháp luật và Phát triển.
- Thành viên của Tổ biên tập, Luật sửa đổi Luật ký kết, gia nhập và thực hiện điều ước
quốc tế (Luật Điều ước quốc tế).
- Tham gia thỉnh giảng tại các cơ sở đào tạo:
+ Viện Đại học Mở: Luật biển quốc tế, Luật điều ước quốc tế, Luật bảo hiểm
hàng hải.
+ Khoa Quốc tế, Đại học quốc gia Hà Nội: Pháp luật đại cương (tiếng pháp), Luật
Thương mại (tiếng pháp).
+ Học viện Cảnh sát: Công pháp quốc tế, Luật biển quốc tế (bồi dưỡng ngắn hạn
cho lực lượng cảnh sát biển).
- Tham gia các hoạt động, dự án:
Tư vấn khảo sát về nhu cầu sửa đối Hiến
Pháp năm 1992

2012

Dự án 75880 - Tăng cường năng
lực nghiên cứu lập pháp và năng
lực CNTT – truyền thông cho Viện
nghiên cứu lập pháp thuộc
UBTVQH

Tư vấn khảo sát về hoạt động của Hội đồng
nhân dân và việc thí điểm không tổ chức Hội
đồng nhân dân huyện, quận, phường

2012

Dự án 75880 - Tăng cường năng
lực nghiên cứu lập pháp và năng
lực CNTT – truyền thông cho Viện
nghiên cứu lập pháp thuộc
UBTVQH

Rà soát các qui định của Pháp luật Việt Nam
về một số quyền dân sự, chính trị

2012

Dự án 00058492 – Tăng cường
tiếp cận công lý và bảo vệ quyền
tại Việt Nam

Hỗ trợ tổng hợp xây dựng và hoàn thiện Báo
cáo kết quả nghiên cứu, rà soát, phát hiện
những mâu thuẫn, chồng chéo của hệ thống
pháp luật Việt Nam quy định về các quyền
dân sự, chính trị so với nội dung của Công
ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị

2013

Dự án 00058492 – Tăng cường
tiếp cận công lý và bảo vệ quyền
tại Việt Nam

