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QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
-

Cử nhân ngành Luật Quốc tế, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh, năm 2009
Thạc sĩ Luật Hợp tác kinh tế, Đại học Toulouse I CH Pháp cấp (Chương trình liên
kết giữa Đại học Toulouse I - Đại học Quốc gia Hà Nội), năm 2012
Chứng chỉ tốt nghiệp Đào tạo nghiệp vụ Luật sư, Học viện Tư pháp, năm 2011
Hoàn thành Chương trình đào tạo ngắn hạn về giải quyết tranh chấp quốc tế tại Đại
học AUT – New Zealand, tháng 8/2016
Tốt nghiệp Cao cấp lý luận chính trị, Học viện Chính trị Khu vực II, năm 2018

KINH NGHIỆM NGHỀ NGHIỆP
2009 - 3/2016

Chuyên viên Sở Tư pháp TP. HCM

4/2016 - 8/2019

Phó Trưởng phòng Văn bản pháp quy, Sở Tư pháp TP. HCM

9/2019 – Nay

Giảng viên Khoa Luật Trường Đại học Văn Lang

NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
Tham gia Nhóm nghiên cứu khoa học đề tài cấp trường :
-

« Công ước Viên 1980 về Hợp đồng mua bán hàng hóa Quốc tế và một số vấn đề
cần lưu ý đối với doanh nghiệp Việt Nam trong đàm phán, ký kết hợp đồng thương
mại quốc tế ».

-

« Phòng, chống dịch COVID-19 tại Việt Nam – Nhìn từ góc độ pháp lý ».

Đồng tác giả các bài báo :
-

« Hủy bỏ hợp đồng và bồi thường thiệt hại do vi phạm hợp đồng theo CISG 1980 :
Một số lưu ý với doanh nghiệp Việt Nam » - Tạp chí Kế toán & Kiểm toán số tháng
7/2020.
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-

« Mức độ tiếp cận và phản ứng của người dân đối với các biện pháp phòng, chống
dịch Covid-19 tại Việt Nam » - Tạp chí Dân chủ & Pháp luật, ấn bản đặc biệt « Hoàn
thiện khung pháp lý trong phòng, chống dịch Covid-19 tại Việt Nam », 2021.

NHỮNG KINH NGHIỆM KHÁC
Tham gia Tổ soạn thảo các quyết định:
-

Quyết định số 30/2016/QĐ-UBND ngày 16/8/2016 của Ủy ban nhân dân Thành phố
về ban hành Quy chế phối hợp giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế trên địa bàn
Thành phố Hồ Chí Minh.

-

Quyết định số 11/2017/QĐ-UBND ngày 08/3/2017 của UBND TP. HCM ban hành
Quy định về quy trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn Thành
phố Hồ Chí Minh.

Thực hiện góp ý, thẩm định văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy
ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.
Tư vấn pháp lý cho Sở, ban, ngành trong việc áp dụng pháp luật trong các lĩnh vực: nhà
ở thuộc sở hữu nhà nước, tranh chấp đất đai, đầu tư, doanh nghiệp...
Tham gia tố tụng một số vụ án hành chính, dân sự (vai trò đại diện Ủy ban nhân dân
Thành phố và đại diện người có quyền, nghĩa vụ liên quan).
Tham gia các tổ đề án, tổ cổ phần hóa doanh nghiệp.
Tham gia Tổ giúp việc giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế.
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