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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc        

 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC 

 

 

 
I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: NGUYỄN THỊ NGỌC MAI                 Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 23/01/1977       Nơi sinh: Nam Định  

Quê quán:  Nam Thanh – Nam Trực- Nam Định      Dân tộc: Kinh 

Học vị cao nhất: Tiến sĩ Luật  Năm, nước nhận học vị: 2020, Việt Nam 

Chức danh khoa học cao nhất:                    Năm bổ nhiệm:  

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): Giảng viên 

Đơn vị công tác (hiện tại): Khoa Luật Hành chính- Nhà nước,Trường ĐH Luật TP. 

HCM                                                                       

Lĩnh vực nghiên cứu: Luật học (Lý luận về Nhà nước và pháp luật; Nhà nước pháp 

quyền; Quyền con người;Chính quyền địa phương;Văn bản quy phạm pháp luật của 

chính quyền địa phương) 

Giảng dạy các môn học: Lý luận về Nhà nước và pháp luật; Nhà nước pháp quyền; 

Quyền con người, quyền công dân, Kiểm tra và xử lý văn bản quy phạm pháp luật,... 

Địa chỉ liên lạc: Khoa Luật Hành chính- Nhà nước, Trường Đại học Luật TP. HCM                                                                 

Điện thoại liên hệ:  CQ: 028.39400989 (172),    DĐ: 0909371076  

E-mail: ntnmai@hcmulaw.edu.vn 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO: 

1. Đại học:  

Ngành học: Luật (chuyên ngành Luật Kinh tế & Luật Quốc tế)   

Hệ đào tạo: Chính quy 

Nơi đào tạo: Trường Đại học Luật Hà Nội                  Năm tốt nghiệp: 1999 

2. Sau đại học: 

2.1. Bằng Thạc sĩ chuyên ngành : Luật Hiến pháp và Luật Hành chính  

Nơi đào tạo: Trường Đại học Luật TP. HCM;    Năm cấp bằng: 2006 

2.2. Bằng Tiến sĩ chuyên ngành: Luật Hiến pháp và Luật Hành chính       

Nơi đào tạo: Trường Đại học Luật TP. HCM;    Năm cấp bằng: 2020  

Tên luận án: Văn bản quy phạm pháp luật của chính quyền địa phương 

3. Ngoại ngữ:     Tiếng Anh B2 Mức độ sử dụng: trung bình 
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III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC  

Thời gian Nơi công tác 
Công việc 

đảm nhiệm 

Từ tháng 12/1999 đến nay Khoa Luật Hành chính Nhà nước, 

Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh 

Giảng viên 

 

IV. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC: 

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

 

STT 
Tên đề tài nghiên cứu/  

Lĩnh vực ứng dụng 

Năm 

hoàn 

thành 

Đề tài cấp (NN, 

Bộ, Ngành, 

trường) 

Trách nhiệm  

tham gia trong 

đề tài 

1 Cơ chế bảo đảm quyền con 

người ở Việt Nam hiện nay 
2014 

 

Cấp trường Thư ký đề tài 

2 Các vấn đề về trưng cầu ý 

dân  
2015 

 

Cấp trường Thành viên 

3 

Xử lý văn bản quy phạm 

pháp luật của Hội đồng nhân 

dân, Ủy ban nhân dân cấp 

tỉnh 

2021 

 

 

Cấp trường 
Chủ nhiệm đề tài 

 

2. Các công trình khoa học (bài báo khoa học, báo cáo hội nghị khoa học, sách 

chuyên khảo…) đã công bố (tên công trình, năm công bố, nơi công bố…) 

STT Tên sách/bài báo 
Năm xuất 

bản 
NXB/Tạp chí 

1 
Tập bài giảng Lý luận về nhà nước 

2009, 2017 
Trường ĐH Luật 

TP.HCM 

2 
Tập bài giảng Lý luận về pháp luật 

2011, 2017 
Trường ĐH Luật 

TP.HCM 

3 

Sách tham khảo: Những vấn đề cơ bản 

về nhà nước và pháp luật (câu hỏi, bài 

tập và tình huống) 

2010 Nhà xuất bản Lao động 

4 
Sách chuyên khảo: Văn bản quy phạm 

pháp luật của chính quyền địa phương 

2021 Nhà xuất bản Lý luận 

chính trị 

5 

Một số ý kiến về hoạt động ban hành 

VBQPPL của UBND cấp tỉnh 

2014 Tạp chí Khoa học pháp lý, 

Trường ĐH Luật 

TP.HCM 
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6 

 

Pháp luật và đạo đức xã hội 

 

 

2018 

Tạp chí Khoa học pháp lý, 

số 4 (116),  Trường ĐH 

Luật TP.HCM 

7 
Bảo đảm quyền con người, quyền 

công dân trong dự thảo luật hành 

chính công"  

2018 Hội thảo quốc tế về Dự 

thảo Luật Hành chính 

công, ngày 14/11/2018 

8 

Hoàn thiện pháp luật về quy trình lập 

đề nghị xây dựng nghị quyết của 

HĐND cấp tỉnh 

 

2019 

Tạp chí Khoa học pháp lý, 

số 4 (125)/2019,  Trường 

ĐH Luật TP.HCM 

9 

Hoàn thiện quy định của pháp luật về 

thẩm định dự thảo văn bản quy phạm 

pháp luật của Hội đồng nhân dân cấp 

tỉnh 

2019 Tạp chí Nghiên cứu Lập 

pháp, số 13 (389), Kỳ 1 - 

tháng 7/2019 

10 

Hoàn thiện pháp luật về thẩm tra dự 

thảo văn bản quy phạm pháp luật của 

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 

 

      2020 

Tạp chí Dân chủ và Pháp 

luật, Số định lỳ tháng 3 

(336) Năm 2020 - No.3 

(336) March 2020 

11 
Chế tài đối với văn bản quy phạm 

pháp luật không hợp pháp của chính 

quyền địa phương 

 

2020 

Tạp chí Nghiên cứu lập 

pháp, số 9 (409), năm 

2020 

12 

Bất cập trong các quy định pháp luật 

về quy trình xây dựng, ban hành nghị 

quyết của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 

 

2021 

Tạp chí Nhà nước và pháp 

luật, số 6 (398), năm 

2021. 

 

13 

Hoàn thiện pháp luật về căn cứ và 

thẩm quyền xử lý văn bản quy phạm 

pháp luật trái pháp luật của chính 

quyền địa phương cấp tỉnh 

 

2021 
Tạp chí Khoa học pháp lý, 

số 9 (148)/2021,  Trường 

ĐH Luật TP.HCM 

14 
Hoàn thiện pháp luật về thẩm quyền 

ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

của chính quyền địa phương 

 

2022 
Tạp chí Nhà nước và pháp 

luật, số 1 (405), năm 

2022. 

 

Lời cam đoan : Tôi xin cam đoan những nội dung khai trên đây là những sự thật, nếu 

có điều gì sai trái tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm. 

Xác nhận  

 

TP.HCM, ngày 10 tháng 8 năm 2022 

Người khai 

 

 

 

     Nguyễn Thị Ngọc Mai 
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