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TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
o Chương trình Đà o tạo Ki ̃ nă ng Hò a giải (2018) – Trung tâm CEDR, London, Vương quóc
Anh.
o Kỹ năng hòa giải và giải quyết xung đột (2017); Kỹ năng đàm phán và giải quyết tranh
chấp (2012): Trường Đại học Luật Harvard, Hoa Kỳ
o Thạc sỹ Luật kinh tế và Luật thương mại quốc tế (2009), Trường Đại học Macquarie, Úc
o Cử nhân Ngữ Văn Anh (2005), Trường Đại học Khoa học xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí
Minh
o Cử nhân Luật Thương Mại (2001), Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
o
o
o
o
o
o
o
o

Quản trị doanh nghiệp;
Lao động; Bảo hiểm;
Bất động sản;
Dệt may và da giày;
Thực phẩm và đồ uống;
Thương mại và dịch vụ;
Phá sản và Xử lý nợ;
Tranh tụng tại Toà án và Trọng tài.

THÀNH VIÊN
o Hòa giải viên Trung tâm Hòa giải thương mại quốc tế Việt Nam (VICMC)
o Ủy viên Ban chủ nhiệm Đoàn luật sư Tỉnh Đồng nai, nhiệm kỳ 2014-2019: phụ trách đào
tạo, bồi dưỡng;

o Uỷ viên Mặt trận tổ quốc Tỉnh Đồng nai, nhiệm kỳ 2014-2019, 2019-2024: tham gia đóng
góp ý kiến cho các dự thảo luật.

KINH NGHIỆM HÒA GIẢI
o Tư vấn pháp lý thường xuyên trong nhiều năm liên tục cho tập đoàn Hoa Kỳ trong lĩnh
vực sản xuất các linh kiện bán dẫn và mạch tích hợp lai, được xếp hạng trong danh sách
Fortune 500;
o Tư vấn pháp lý thường xuyên cho tập đoàn đa quốc gia hàng đầu khu vực châu Á về chăn
nuôi, sản xuất lương thực, thực phẩm;
o Trực tiếp đàm phán, soạn thảo các hợp đồng được ký kết giữa cơ quan nhà nước tại Tp.
Hồ Chí Minh và các doanh nghiệp, vườn ươm liên quan đến dự án hỗ trợ khởi nghiệp
sáng tạo trị giá hàng trăm tỷ đồng hiện đang được triển khai tại địa bàn Thành phố Hồ
Chí Minh.
o Tư ván các thương vụ mua bán – sáp nhập doanh nghiệ̣p có vốn đầu tư nước ngoài; tư
vấn và hỗ trợ khách hà ng thự c hiệ n rà soát pháp lý đối vớ i đối tác trong các thương vụ
mua bán sáp nhập;
o Tư ván vẹ̀ quản lý, sử dụng lao độ ng cho các cô ng ty có vón đà u tư nước ngoà i.
o Hỗ trợ doanh nghiệp thuộ c các ngà nh cô ng nghiệ̣p khác nhau trong việ̣c soạn thảo hợp
đò ng thương mại, gia công, phân phó i, thuê mua bất động sản đói với các đó i tác.
o Đại diện và hỗ trợ pháp lý cho nhà thầu nước ngoài trực tiếp thương lượng thành công
tranh chấp xây dựng liên quan đến dự án xây dựng khách sạn 5 sao tại Hà nội;
o Tham gia tư vấn và trực tiếp giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại có giá trị 12
triệu đôla Mỹ tại khu vực đồng bằng sông Cửu Long;
o Hỗ trợ pháp lý, đại diệ̣n cho các doanh nghiệp trong quá trình tó tụ ng tại các cơ quan
giải quyết tranh chấp liên quan đến tranh chấp kinh doanh thương mại, đầu tư;
o Phụ trách và trực tiếp giải quyết hàng trăm vụ tranh chấp thương mại tại Tại án và trọng
tài.

KINH NGHIỆM ĐÀO TẠO
o Giảng viên thỉnh giảng Học Viện Tư Pháp- Bộ Tư Pháp, Việt Nam
o Chuyên gia đào tạo-Câu lạc bộ giám đốc tài chính Việt Nam (CFO); Phòng thương mại và
Công nghiệp Việt nam (VCCI)
o Đào tạo chuyên sâu nội bộ cho Doanh nghiệp.

NGÔN NGỮ
o Tiếng Anh

o Tiếng Việt

