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TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 

o Thạc sĩ Luật học (Đại học Luật Hà Nội)  

o Cử nhân luật (Đại học luật Hà Nội) 

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG 

o Thương mại và dịch vụ, Phá sản và xử lý nợ, Quản trị doanh nghiệp, Giáo dục và 

đào tạo, Nghệ thuật. 

KINH NGHIỆM HÒA GIẢI 

o Hòa giải viên Huệ có 18 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực đào tạo kỹ năng hòa giải 

nói riêng và kỹ năng hành nghề luật sư nói riêng cho học viên tham gia Chương 

trình đào tạo nghề luật sư tại Học viện Tư pháp; 

o Hòa giải viên Huệ có 18 năm kinh nghiệm tham gia tư vấn pháp luật về doanh 

nghiệp, đầu tư, thương mại, giáo dục, tái cấu trúc doanh nghiệp. 

o Hòa giải viên Huệ có nhiều kinh nghiệm về giải quyết tranh chấp thương mại tại 

hệ thống tòa án, trọng tài tại Việt Nam. 

o Hòa giải viên Huệ thực hiện nhiều nghiên cứu về thương lượng, hòa giải, doanh 

nghiệp và tham gia công tác chủ biên một số Giáo trình, tài liệu nghiên cứu giảng 

dạy về hòa giải nói riêng và kỹ năng hành nghề của luật sư nói chung như: Giáo 

trình kỹ năng tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp (Phần chuyên sâu) (2017); Giáo 

trinh Kỹ năng cơ bản của luật sư tham gia giải quyết các vụ việc dân sự (2018); 

Giáo trình Kỹ năng tư vấn pháp luật và tham gia giải quyết tranh chấp ngoài tòa án 

của luật sư (2018). 

o Hòa giải viên Huệ tham gia một số Dự án và thực hiện nghiên cứu tại một số 

trường đại học lớn trên thế giới như Đại học Luật Harvard, Đại học Luật 

Melbourne, Đại học London Metropolitan… 



o Trong quá trình hành nghề với vai trò là cố vấn pháp lý ở một số hãng luật hàng 

đầu tại Việt Nam, Hòa giải viên Huệ đã tham gia thực hiện nhiều cuộc thương 

lượng và hoà giải tranh chấp.  

o Năm 2018, Hòa giải viên Huệ hoàn thành khoá học chuyên sâu đầu tiên về hoà 

giải được tổ chức tại Việt Nam bởi Trung tâm Giải quyết tranh chấp hiệu quả 

(CEDR) của Anh Quốc. 
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