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TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
o Tiến sĩ luật (Đại học François Rabelais de Tours - Pháp)
o Thạc sĩ Luật kinh doanh quốc tế, Đại học François Rabelais, Pháp
o Cử nhân Kinh tế đối ngoại, Đại học Ngoại thương, Việt Nam

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
o Kinh doanh quốc tế
o Hợp đồng đối tác công tư (PPP)
o Giải quyết tranh chấp giữa nhà đầu tư và nhà nước (ISDS)

THÀNH VIÊN
o Hòa giải viên, đồng sáng lập Trung tâm Hòa giải thương mại quốc tế Việt Nam (VICMC)
o Trọng tài viên và thành viên Hội đồng Khoa học, Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam
(VIAC)
o Thành viên Hội đồng quản trị của Hiệp hội Luật quốc tế Việt Nam (VSIL)

KINH NGHIỆM HÒA GIẢI
o Chuyên gia của các dự án (B-WTO, WTO-6, USAID GIG, ADB, ITC) liên quan
đến sự tham gia của Việt Nam vào các công ước quốc tế và FTA quốc tế / khu
vực;
o Chuyên gia của Dự án Chương trình đào tạo Luật thương mại quốc tế tại Việt
Nam (Bộ Công thương - Dự án Mutrap III, IV)
o Chuyên gia cho MPI trong khung pháp lý PPP
o Chuyên gia về MOJ trong các dự án nghiên cứu của ISDS
o Thành viên và Chủ tịch Trọng tài trong nhiều trường hợp tại VIAC liên quan đến
hợp đồng xuất nhập khẩu, hợp đồng xây dựng, hợp đồng hậu cần, vv.

o Tư vấn cho một công ty xuất nhập khẩu của Việt Nam trong giao dịch bán hàng
hóa quốc tế và giải quyết tranh chấp

NGÔN NGỮ
o Tiếng Anh
o Tiếng Việt
o Tiếng Pháp

