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Ông Nguyễn Quốc Cường là nhà ngoại giao chuyên nghiệp với nhiều năm
kinh nghiệm làm công tác đối ngoại. Đầu năm 2011, ông được Chủ tịch
nước Nguyễn Minh Triết cử làm Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước
CHXHCN Việt Nam tại Hợp chủng quốc Hoa Kỳ. Trước đó, ông đã từng là
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao từ năm 2008 -2011, phụ trách khu vực Châu Âu
và các vấn đề thông tin báo chí. Ông cũng là Trưởng đoàn đàm phán Việt
Nam với Vatican. Từ năm 2007 - 2008, ông giữ chức Vụ trưởng, Trợ lý
Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Ngoại giao. Từ năm 2005 -2007, ông giữ
chức Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác Kinh tế Đa phương, Trưởng Nhóm Chính
trị - An ninh, Ban thư ký APEC 2006. Trước đó, ông đã từng công tác tại
Vụ Trung Quốc và làm nghiên cứu viên tại Học viện Ngoại giao, Bộ Ngoại
giao từ năm 1981. Ông có 2 năm phục vụ trong quân đội (1983 -1985).
Trong 30 năm sự nghiệp ngoại giao của mình, ông từng được 2 lần cử đi
công tác tại các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài. Đó là :
- Năm 2005 – 2008: Tham tán Công sứ, Phó Đại sứ, Đại sứ quán Việt Nam
tại Canada
- Năm 1990 -1993: Bí thư thứ Hai, Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc.
Đại sứ Cường tốt nghiệp Đại học Ngoại giao, Việt Nam (khóa học 1976 -
1981) và có bằng Thạc sĩ ngành Quan hệ Quốc tế, Trường Luật Fletcher,
thuộc Đại học Tufts (Hoa Kỳ) khóa học 1996 -1997. Ông cũng đã từng
tham dự khóa học về Quản lý Hành chính công (năm 1997) tại Trường
Maxwell, Đại học Syracuse. Đại sứ Cường đã tham dự Chương trình dành
cho các nhà lãnh đạo Việt Nam thuộc Trường Kenedy, Đại học Harvard
năm 2009. Ông có vợ và có một con gái, một con trai. Ông nói thành thạo
tiếng Anh.


