HỌC VIỆN CHÍNH SÁCH VÀ PHÁT TRIỂN

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

LÝ LỊCH KHOA HỌC
1. Họ và tên: NGUYỄN TIẾN ĐẠT
2. Năm sinh: 1988

3. Nam/Nữ: Nam

4. Học hàm:

Năm được phong học hàm:
Năm đạt học vị: 2012

Học vị: Thạc sỹ

5. Chức danh nghiên cứu:
Chứcvụ:
6. Địa chỉ nhà riêng: 504 – C2 – Vũ Ngọc Phan – Láng Hạ - Đống Đa – Hà Nội
7. Điện thoại: CQ:
Fax:

;

NR:
;
Mobile: 0975 894 486
E-mail: nguyendat.mdce@gmail.com

8. Đơn vị công tác:
Đơn vị: Bộ môn Luật Kinh tế - Học viện Chính sách và Phát triển
Địa chỉ Cơ quan: Phòng 602 - Tòa nhà Bộ KH&ĐT - Ngõ 8B - Tôn Thất Thuyết - Cầu Giấy
9. Lĩnh vực nghiên cứu: Pháp luật
10. Quá trình đào tạo
Bậc đào tạo

Nơi đào tạo

Thạc sỹ

Khoa Luật – ĐHQG
Hà Nội (Chương trình
liên kết với ĐH
Toulouse 1, Bordeaux
4, Lyon 3 – CH Pháp)

Luật Hợp tác Kinh tế
Quốc tế

2012

Cử nhân

Khoa Luật – ĐHQG
Hà Nội

Luật Quốc tế

2010

Chuyên môn

Năm tốt nghiệp

11. Trình độ ngoại ngữ
Tên Ngoại ngữ

Nghe

Nói

Đọc

Tiếng Pháp

B1

B1

B1

Tiếng Anh

B1

B1

B1

12. Quá trình công tác1
Thời gian
(Từ năm ... đến năm...)

Vị trí công tác

Lĩnh vực chuyên
môn

Tên tổ chức công tác, Địa chỉ
tổ chức

Giảng viên

Pháp luật Đại
cương

Bộ môn Luật Kinh tế - Học
viện Chính sách & Phát triển
tại Phòng 602 - Tòa nhà Bộ
KH&ĐT - Ngõ 8B - Tôn Thất
Thuyết - Cầu Giấy

2013-2014

Chuyên viên Pháp
chế nội bộ

Luật Doanh
nghiệp

Công ty CP Tư vấn Quốc gia
Việt Nam, VPĐH tại số 49,
Hai Bà Trưng, Hoàn Kiếm, Hà
Nội

2010-2013

Chuyên viên Tư vấn
Luật

Luật Đầu tư, Luật
Doanh nghiệp,
Hợp đồng

Văn phòng Luật sư Denco, trụ
sở tại Tầng 3, Tầng 4 tòa nhà
Zodi, số 156 Triệu Việt
Vương, Phường Bùi Thị Xuân,
Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

2010

Thực tập sinh

Luật Doanh
nghiệp

Văn phòng Công ty Luật Ngo,
Migueres & Associes (Hà
Nội), trụ sở tại Phòng 401,
Tầng 4, Tòa Nhà Hà Nội
Towers, 49 Hai Bà Trưng,
Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội

2010

Thực tập sinh

Nghiên cứu về Xã Viện Tư vấn Phát triển CODE
hội dân sự

2009

Cộng tác viên

Luật Biển quốc
tế, Luật Môi
trường quốc tế

2014

Trung tâm Luật Biển và Hàng
hải Quốc tế – Khoa Luật –
ĐHQG Hà Nội

13. Các bài báo khoa học, bài tham luận hội thảo đã công bố
TT

Tên công trình
(bài báo, tham luận)

Nơi công bố
(tên, số tạp chí, hội thảo, trong nước,
quốc tế)

Năm công
bố

Tác giả hoặc
đồng tác giả

1

Bài tạp chí: “Thương
lượng nhận tội trong tố
tụng hình sự - kinh
nghiệm quốc tế và gợi mở

Tạp chí Nhà nước và Pháp luật Số 2
(334), Viện Hàn lâm Khoa học xã hội
Việt Nam

2016

Tác giả

1

Nêu những tổ chức khoa học đã và đang công tác của cá nhân (kể cả kiêm nhiệm).

cho pháp luật Việt Nam”
14. Sách, giáo trình và các ấn phẩm khác đã công bố
TT

Tên công trình
(Sách, báo, tài liệu…)

Nơi công bố
(Nhà xuất bản, nơi xuất
bản)

Năm công
bố

Chủ biên, đồng
chủ biên, tham
gia

1
15. Các đề tài, dự án, nhiệm vụ đã chủ trì hoặc tham gia
Tên đề tài, dự án, nhiệm vụ đã chủ trì

Thời gian thực hiện
(ngày, tháng, năm
theo Hợp đồng ký
kết), thuộc chương
trình (nếu có)

Tình trạng đề tài
(thời điểm
nghiệm thu, kết
quả đạt được,
xếp loại)

Cấp quản lý
(cấp nhà nước/
bộ/ cơ sở/ khác)

1. Đề tài NCKH cấp cơ sở “Nâng cao
nhận thức của viên chức và người lao
động tại Học viện Chính sách và Phát
triển về pháp luật viên chức và pháp
luật lao động” (MS: APD.2015.B03)

30/05/2015 –
31/12/2015

Đã nghiệm thu
(3/2/2016, Xuất
sắc)

Cấp cơ sở

2. Chuyên đề “Lịch sử hình thành và
phát triển của Hội nghị LaHay về tư
pháp quốc tế” thuộc đề tài NCKH của
Khoa Pháp luật Quốc tế, Đại học Luật
Hà Nội

2015

Đã nghiệm thu

Cấp cơ sở

3. Đề tài “Ưu đãi đầu tư nước ngoài tại
Việt Nam - Một số vấn đề thực tiễn”
(Luận văn tốt nghiệp bảo vệ bằng tiếng
Pháp tại Khoa luật - ĐHQGHN)

2012

Đã bảo vệ

Cấp cơ sở

4. Đề tài “Quản lý tổng hợp đới bờ Khung pháp lý quốc tế và việc triển
khai tại Việt Nam” (Khóa luận tốt
nghiệp bảo vệ bằng tiếng Pháp tại Khoa
luật - ĐHQGHN)

2010

Đã bảo vệ

Cấp cơ sở

5. Đề tài “Một vài nghiên cứu về luật vũ
trụ quốc tế” (Báo cáo NCKH tại Khoa
luật - ĐHQGHN)

2009

Đã bảo vệ (Giải
khuyến khích)

Cấp sinh viên

6. Đề tài “Quốc hội Việt Nam - Quá
trình hình thành và yêu cầu cải cách lập
pháp trong thời kì mới” (Báo cáo
NCKH tại Khoa luật - ĐHQGHN)

2009

Đã bảo vệ

Cấp sinh viên

7. Đề tài “Hoàn thiện hệ thống pháp luật
và hệ thống tổ chức trong lĩnh vực bảo
vệ trẻ em” (Báo cáo NCKH tại Khoa
luật - ĐHQGHN)

2008

Đã bảo vệ

Cấp sinh viên

8. Đề tài “Tòa án Việt Nam - Lịch sử
phát triển và những yêu cầu đặt ra trong
thời kì mới” (Báo cáo NCKH tại Khoa
luật - ĐHQGHN)

2007

Đã bảo vệ

Cấp sinh viên

16. Số công trình được áp dụng trong thực tiễn (nếu có)
TT

Tên công trình

Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng

Thời gian áp dụng

1
17. Giải thưởng về khoa học (nếu có)
TT

Hình thức và nội dung giải thưởng

Năm tặng thưởng

18. Kinh nghiệm về quản lý, đánh giá KH&CN (số lượng các Hội đồng tư vấn, xét duyệt,
nghiệm thu, đánh giá các chương trình, đề tài, dự án KH&CN cấp quốc gia hoặc tương
đương trong và ngoài nước đã tham gia trong 5 năm gần đây)
Hình thức Hội đồng

TT

Số lần

19. Nghiên cứu sinh đã hướng dẫn bảo vệ thành công (nếu có)
TT

Họ và tên

Hướng dẫn hoặc
đồng hướng dẫn

Đơn vị công tác

Năm bảo
vệ thành
công

Tôi xin cam đoan những thông tin được ghi ở trên là hoàn toàn chính xác.
Hà Nội, ngày 12 tháng 5 năm 2016
Xác nhận của Đơn vị

CÁ NHÂN

Nguyễn Tiến Đạt

