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QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
- Cử nhân ngành Luật Tư pháp, Trường Đại học Luật TP.HCM, năm 1999
- Thạc sĩ chuyên ngành Luật hình sự và tố tụng hình sự, Trường Đại học Luật TP.HCM,
năm 2006
- Tiến sĩ chuyên ngành Luật hình sự và tố tụng hình sự, Trường Đại học Luật TP.HCM,
năm 2016
- Chứng chỉ Bồi dưỡng nghề công chứng, Học viện Tư pháp.
KINH NGHIỆM NGHỀ NGHIỆP
1999 - 2001

Giảng viên, giảng dạy môn Luật hình sự; Trường Đại học Cần Thơ.

2001 - 2019

Giảng viên, giảng dạy môn Luật hình sự, Lý luận định tội và một số
môn trong chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Luật hình sự và Tố tụng
hình sự; Trường Đại học Luật TP.HCM.

2007-2016

Hội thẩm nhân dân tại Tòa án nhân dân TP. HCM (2 nhiệm kỳ).

12/2019 – 4/2020

Giảng viên, giảng dạy môn Luật hình sự, Luật Tố tụng hình sự, Lý
luận định tội - Trường Đại học Văn Lang.

5/2020 – nay

Trưởng Bộ môn Luật Hình sự, Trường Đại học Văn Lang

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
-

Chủ nhiệm 2 đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường; Thành viên 1 đề tài nghiên cứu
khoa học cấp Bộ

-

Xuất bản 14 sách giáo trình, sách chuyên khảo, hướng dẫn học tập: “Hướng dẫn học
tập môn Luật hình sự (Phần chung)”; “Hướng dẫn học tập môn Luật hình sự (Phần các

tội phạm)”; “Hình phạt tử hình trong Luật hình sự Việt Nam”; “Đảm bảo quyền con
người trong tư pháp hình sự Việt Nam; Luật hình sự Việt Nam”; “Tài liệu ôn tập Môn
Luật hình sự; Giáo trình Luật hình sự Việt Nam, Phần Chung”; “Giáo trình Luật hình
sự Việt Nam, Phần Các tội phạm (Quyển 1, 2)”; “Nội luật hóa các quy định của Công
ước chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia trong Bộ luật hình sự Việt Nam”; “Hiệu
lực của luật hình sự Việt Nam về không gian”; “Bình luận khoa học những điểm mới
của Bộ luật hình sự năm 2015 (sửa đổi, bổ sung năm 2017)”; “Giáo trình Pháp luật đại
cương”; “Hướng dẫn học tập Pháp luật đại cương”; “Giáo trình Luật Hình sự Việt Nam
(Phần các tội phạm – Quyển 1)” tái bản lần thứ nhất.
-

Đã công bố 20 bài báo khoa học trong: Tạp chí khoa học pháp lý; Tạp chí Luật học;
Tạp chí Tòa án nhân dân; Tạp chí Nghiên cứu Lập pháp; Tạp chí Dân chủ và Pháp luật.

