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QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
-

Cử nhân ngành Luật Thương mại, Trường ĐH Luật TP. HCM, năm 2002

-

Thạc sĩ ngành Luật Kinh tế, Trường ĐH Luật TPHCM, năm 2005

-

Chứng chỉ Đào tạo và huấn luyện về Sở hữu trí tuệ do Trường ĐH Luật TPHCM và
Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ phối hợp tổ chức, năm 2006

-

Chứng nhận Khóa học “Environmental Management Accounting” của Asian Society
for Environmental Protection Bangkok, Thailand, năm 2006

-

Chứng nhận Khóa học “Đào tạo giảng dạy Luật môi trường” tại Hà Nội do Trường ĐH
Luật Hà Nội phối hơp Ngân hàng phát triển Á Châu (ADB) tổ chức, 2016

-

Tham gia khóa học “Phương pháp giảng dạy Luật Môi trường dành cho giảng viên
chuyên môn Luật Môi trường” do ADB (NH phát triển Á Châu) tài trợ kết hợp ĐH
Luật Hà Nội với IUCN đồng tổ chức, tại Hà Nội, năm 2016

KINH NGHIỆM NGHỀ NGHIỆP
2003 -2007

-

06/2006 – 01/2007-

Giảng viên Khoa Luật Thương mại – Trường ĐH Luật TP. HCM
Chuyên viên pháp lý tại DC Lawyer (Quận 1 TPHCM), tham gia
soạn thảo, tư vấn hợp đồng, tư vấn hoạt động đầu tư, kinh doanh của
doanh nghiệp

12/2007 – 05/2017-

Giảng viên Khoa Luật – Trường ĐH Kinh tế - Luật, Đại học Quốc
gia TP. HCM

2013 -2016

-

Phó Giám đốc phụ trách nhân sự và pháp lý Công ty thương mại du
lịch Đức Lợi (Quận 3 TPHCM)

06-2017 – 10/2017

Giảng viên Khoa Luật – Trường ĐH Tôn Đức Thắng TPHCM

2018 – 2020

Giảng viên Khoa Luật – Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TPHCM

1

2015 – Nay

Cộng sự tại Công ty TNHH MTV Sunsigh (Quận Tân Bình), tham
gia tư vấn các vụ việc dân sự như đất đai, hôn nhân gia đình, tư vấn
thuế

2019- Nay

Cộng sự tại UniBros Co (Quận 3), tham gia tư vấn pháp lý về đầu
tư thương mại liên quan đến thành lập, hoạt động doanh nghiệp, tư
vấn thuế

01/2020 – 06/2020

Legal Head tại GNT Co.Lmt (Quận 2 TPHCM)

2020 – Nay

Cộng sự tại Vilex Law (Quận 1 TPHCM), tham gia tư vấn pháp lý
về đầu tư thương mại liên quan đến thành lập, hoạt động doanh
nghiệp, tư vấn thuế, tham gia tranh tụng về tranh chấp thương mại

08/2020 – Nay

Giảng viên Khoa Luật – Trường ĐH Văn Lang

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
-

-

Đã chủ nhiệm, thành viên của 03 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường, cấp ĐHQG
Đăng 7 bài viết trên các tạp chí có chỉ số ISSN trong nước: Nghiên cứu và lập pháp,
Khoa học pháp lý, Chuyên san Kinh tế - Luật và quản lý, Chuyên đề “Pháp luật và
kinh tế” của Tạp chí Dân chủ & Pháp luật, Tạp chí công thương
Đăng 7 bài trên Kỷ yếu hội thảo trong nước
03 tham luận tại các Hội thảo trong nước
Tham gia biên soạn 5 tài liệu học tập: “Tài liệu hướng dẫn học tập môn Luật Môi
trường”; “Tài liệu hướng dẫn học tập Luật thuế”; “Tài liệu hướng dẫn học tập Luật Tài
chính – Ngân hàng” (Lưu hành nội bộ trường ĐH Hutech), “Tài liệu hướng dẫn học
tập môn Luật Môi trường” (Lưu hành nội bộ trường ĐH Hutech); “Tài liệu hướng dẫn
học tập Luật thuế” (Lưu hành nội bộ trường ĐH Hutech)

HOẠT ĐỘNG KHÁC
-

Tham gia Talk show HTV “Một số vấn đề Thuế Bảo vệ môi trường”, năm 2011

-

Tham gia Talk show FBNC “Một số vấn đề Thuế Tiêu thụ đặc biệt”, năm 2014
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