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KINH NGHIỆM HÒA GIẢI 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

2003-2004 Công ty cổ phần truyền thông 

FPT 

Nhân viên kinh doanh 

11/2006-04/2007 Ngân Hàng Quốc Tế Việt Nam Nhân viên phòng nguồn vốn 

04/2007- 08/2012 Khoa quản trị kinh doanh 

Đại học Ngoại thương 

Giảng viên Bộ môn Luật 

 



08/2012 – 

04/2014 

Khoa Luật – ĐH Ngoại Thương Giảng viên Bộ môn Luật Kinh 

doanh Quốc tế 

04/2014 – nay Khoa Luật – ĐH Ngoại Thương Phó trưởng Khoa Luật - Giảng 

viên Bộ môn Luật Kinh doanh 

Quốc tế 

12/2014-nay Chi hội Luật gia ĐH Ngoai 

Thương 

Chi hội phó 

2012-nay Trường Đại học Hà Nội 

Trường Đại học Quốc Gia 

Học viện Ngoại giao  

Giảng viên mời giảng cho các 

chương trình liên kết và chất 

lượng cao 

2017-nay Đại học Luật Hà Nôi Giảng viên mời giảng cho 

chương trình chất lượng cao 

- Đào tạo ngắn hạn cho các lớp ngắn hạn do VCCI và VIAC tổ chức 

- Đào tạo ngắn hạn cho Tổng công ty Xi măng Việt Nam  

- Đào tạo ngắn hạn cho Tập đoàn TH  

- Đào tạo ngắn hạn cho Tổng công ty dầu khí về hợp đồng thương mại 

- Đào tạo lớp ngắn hạn của Sở giao thông vận tải Hà Nội về Hợp đồng thương 

mại – Hợp đồng xây dựng và đấu thầu 

- Đào tạo lớp ngắn hạn của tập đoàn Hòa Phát về Hợp đồng thương mại  

- Đào tạo lớp ngắn hạn của Công ty ABB về Hợp đồng thương mại 

- Cộng tác viên Công ty Luật số 5 Quốc gia  

- Tham gia xây dựng chương trình đào tạo luật sư thương mại quốc tế - Học viện 

Tư pháp – Bộ Tư pháp 

- Tư vấn pháp lý về Hợp đồng XNK mỹ nghệ cho công ty TNHH Tiến Đạt;  

- Tư vấn pháp lý về Hợp đồng XNK phân bón công ty cổ phần Đông Nam 

- Tham gia dự án TCV – Hiệp hội doanh nghiệp đầu tư nước ngoài VAFIE là cơ 

quan điều phối 

- Hội đồng chấm thi chứng chỉ nghề nghiệp kiểm toán viên và chứng chỉ hành 

nghề kế toán Bộ Tài Chính môn pháp luật kinh tế 

- Giảng dạy chương trình thạc sĩ liên kết của Đại Tây Anh Quốc – Đại học Ngoại 

thương môn Luật tài chính và ngân hàng quốc tế  

- Giảng dạy chương trình thạc sĩ liên kết của Đại học Latrobe – Đại học Hà Nội 

môn Luật kinh doanh quốc tế 



- Giảng dạy chương trình đại học liên kết của Đại học Southern New Hampshire 

University – Đại học ngoại ngữ đại học quốc gia Hà Nội môn Luật kinh doanh 

Hoa Kỳ 

- Tham gia giảng dạy chương trình chất lượng cao của Đại học Luật Hà Nội môn 

Tư pháp quốc tế và trọng tài thương mại quốc tế 

- Phụ trách tư vấn cho các vụ việc của chương trình giáo dục pháp luật cộng đồng 

của Đại học Ngoại thương 

- Phó trưởng ban thực hiện các dự án do UNDP tài trợ cho Trường Đại học Ngoại 

thương về hỗ trợ pháp lý. 

- Phó trưởng ban thực hiện tiểu dự án do Mutrap tài trợ cho Trường Đại học 

Ngoại thương về Cuộc thi Phiên trọng tài giả định về đầu tư quốc tế 
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30. Chủ nhiệm đè tài “Giải quyết tranh chấp kinh doanh trực tuyến – kinh 
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32. Chủ nhiệm đề tài “Các giải pháp nhằm triển khai chương trình đào tạo cử 

nhân luật tại trường Đại học Ngoại Thương”, Nghiệm thu đạt loại tốt. 
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cơ bản về khai thác tài sản trí tuệ nhằm phát triển nền kinh tế xanh ở Việt 

Nam” do TS Hồ Thúy Ngọc làm chủ nhiệm, bắt đầu từ tháng 11/2012 đang trong 

quá trình thực hiện. 

34. Tham gia đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ của TS Nguyễn Minh Hằng, 

“Nghiên cứu xây dựng hợp đồng mẫu xuất nhập khẩu nông sản cho doanh 

nghiệp Việt Nam”, đã nghiệm thu 

35. Tham gia đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ của TS. Nguyễn Minh Hằng làm 

chủ nhiệm đề tài: Giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế theo cơ chế của 

trung tâm giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế (ICSID) và kinh nghiệm đối 

với Việt Nam. Đã nghiệm thu. 

36. Tham gia đề tài nghiên cứu khoa học của dự án SECO, do TS. Hồ Thúy Ngọc 

làm chủ nhiệm đề tài: “Implementation of SPS/TBT agreements- experiences 

from other countries and lessons withdrawn for Vietnam”. Đã nghiệm thu. 

37. Tham gia đề tài nghiên cứu khoa học cấp Trường do ThS. Mai Minh Hương làm 

chủ nhiệm đề tài: “Vấn đề thẩm quyền quyết định thẩm quyền giải quyết 

tranh chấp của hội đồng trọng tài (Competence – Competence) trong kinh 

doanh quốc tế và một số lưu ý đối với các doanh nghiệp Việt Nam”. Đã bảo 

vệ. 

38. Tham gia đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường do ThS. Võ Sĩ Mạnh làm chủ 

nhiệm đề tài: "Phương pháp Socratic (Truy vấn) và Phương pháp Moot 

Court (Diễn án): Thực trạng và giải pháp áp dụng trong đào tạo luật tại 

trường Đại học Ngoại thương". Đã nghiệm thu 

39. Tham gia đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ "Chũ ký điện tử và Dịch vụ 

chứng thực điện tử. Kinh nghiệm các nước và giải pháp thực hiện ở Việt 

Nam" do GS.TS Nguyễn Thị Mơ làm chủ nhiệm đề tài. Đã nghiệm thu đạt loại 

Xuất sắc. 
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