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QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO
-

Cử nhân Luật, Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, năm 2016

-

Thạc sĩ Luật, Trường Luật - Đại học Deakin (Úc), năm 2019

-

Chứng chỉ Tiếng Anh học thuật nâng cao – Viện ngôn ngữ Anh ĐH Deakin, năm 2018

-

Thành viên tổ chức học thuật Hiệp hội Danh dự Quốc tế Golden Key, năm 2019

-

Giải thưởng học thuật Deakin Deans Merit List 2020

KINH NGHIỆM NGHỀ NGHIỆP
10/2016 - 01/2017

Trợ lý Luật sư – Vega Law Firm

01/2017 - 07/2017

Biên tập viên - Cơ quan đại diện Tạp chí kiểm sát phía Nam, Viện
kiểm sát nhân dân tối cao

12/2019 – 07/2021

Giảng viên cơ hữu, Khoa Luật – Trường ĐH Tôn Đức Thắng

10/2021 - nay

Giảng viên cơ hữu, Khoa Luật – Trường ĐH Văn Lang

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
-

Bài tham luận ‘Same-sex Cohabitation via the Court’s decision on civil matters – A
first step on the path of legalizing same-sex marriage in Vietnam’ (Đồng tác giả) - Hội
thảo quốc tế 'Legalisation of Same-sex Marriage: A Global Perspective'.

-

Bài tham luận ‘A comparison in normal working hours between Viet Nam and China:
A challenge for Viet Nam in the context of globalization’ (Đồng tác giả) - Hội thảo
quốc tế ‘Traditions and Modernization in the Politics and Law of Russia, China and
Vietnam’.

-

Bài tham luận ‘Trans women’s right from the perspective of Vietnamese Labour Law’
(Đồng tác giả) - Hội thảo quốc tế ‘Feminism, Gender and Law’.

-

Bài viết ‘Legal perspectives on Corporate social responsibility relating to corporate
sustainability in the US and Australia - Experience for Vietnam’ (Tác giả chính) – Hội
thảo khoa học quốc tế ‘Law on corporate social responsibility around the world and
the developmental trend of Vietnam in the context of integration’.

-

Bài viết ‘Hộ chiếu vắc xin – Giải pháp khôi phục ngành du lịch’ - Chuyên trang Thông
tin về COVID-19 - Đại học Quốc Gia Tp. Hồ Chí Minh.

-

Bài viết ‘Quyền lao động của trẻ em theo Pháp luật Lao động Việt Nam’ (Đồng tác
giả) – Kỷ yếu Hội thảo quốc gia ‘Bảo vệ quyền trẻ em và phụ nữ - Những vấn đề lý
luận và thực tiễn’.

