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QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
-

Cử nhân ngành Luật Quốc tế, Trường Đại học Luật TP. HCM, năm 2002
Thạc sỹ Luật Kinh tế -Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh (kết hợp nghiên
cứu thực tập với Trường Đại học Lund- Thụy Điển), năm 2012

KINH NGHIỆM NGHỀ NGHIỆP
2002- 3/2004

Chuyên viên Ban Quản lý dự án Đại lộ Đông Tây và Môi trường
nước Thành phố Hồ Chí Minh

4/2004 - 06/2019

Chuyên viên phòng Pháp chế- Sở Tài nguyên và Môi trường
Thành phố Hồ Chí Minh

7/2019 – 6/2020

Giảng viên Khoa Luật Trường Đại học Tôn Đức Thắng

9/2020 đến nay

Giảng viên Khoa Luật Trường Đại học Văn Lang

NHỮNG KINH NGHIỆM KHÁC
Thành viên Tổ soạn thảo các quyết định:
-

Quyết định số 36/2017/QĐ-UBND ngày 17/8/2016 của Ủy ban nhân dân Thành

phố về ban hành Quy định phối hợp giải quyết thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển
mục đích sử dụng đất; đăng ký đất đai, tài sản khác gắn liền với đất; cấp, cấp đổi, cấp
lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với
đất trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
-

Quyết định số 06/2018/QĐ-UBND ngày 07/3/2018 của Ủy ban nhân dân Thành

phố ban hành Quy định về giải quyết tranh chấp đất đai và cưỡng chế thực hiện quyết
định giải quyết tranh chấp đất đai có hiệu lực thi hành trên địa bàn thành phố Hồ Chí
Minh.
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Tham gia tổ đàm phán Hợp đồng xử lý rác giữa Ủy ban nhân dân Thành phố (Ủy
quyền Sở Tài nguyên và Môi trường) với Tập đoàn Lemna -Hoa Kỳ (trong thời gian 03
năm). Hiện tại dự án này đã được thực hiện tại Củ Chi.
Thành viên Tổ công tác lấy ý kiến nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa
đổi Luật Đất đai 2003
Góp ý các dự thảo Văn bản quy phạm pháp luật có liên quan, tham mưu giải quyết
các vướng mắc về đất đai, môi trường từ Ủy ban nhân dân quận/huyện chuyển đến
Giải đáp thắc mắc cho người dân đến liên hệ về lĩnh vực đất đai, môi trường…
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