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LÝ LỊCH KHOA HỌC 

 

I. LÝ LỊCH SƠ LƯỢC 

Họ và tên: Nguyễn Thị Hoàng Oanh  Giới tính: Nữ 

Ngày, tháng, năm sinh: 22/12/1989  Nơi sinh: Lâm Đồng  

Quê quán: Hà Nội     Dân tộc: Kinh 

Học vị cao nhất: Thạc sĩ    Năm, nước nhận học vị: 2016 

Chức danh khoa học cao nhất: Chưa có Năm bổ nhiệm: 

Viên chức giảng dạy A1    Hệ số lương: 2,67 (Bậc 2/9) 

Chức vụ (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): 

Đơn vị công tác (hiện tại hoặc trước khi nghỉ hưu): 

Chỗ ở riêng hoặc địa chỉ liên lạc: 89 Đường số 41, Moon Palace, Phường Tân Quy, 

Quận 7, Hồ Chí Minh   

Điện thoại liên hệ: 0938468187  

Email: hoangoanh007nt@gmail.com 

II. QUÁ TRÌNH ĐÀO TẠO 

1. Đại học: 

Hệ đào tạo: Chính quy 

Nơi đào tạo: Trường Đại học Kinh tế - Luật thành phố Hồ Chí Minh 

Ngành học: Luật Kinh doanh  

Nước đào tạo:  Việt Nam   Năm tốt nghiệp: 2011 

Bằng đại học 2: Chưa có   Năm tốt nghiệp:  

2. Sau đại học 

- Thạc sĩ chuyên ngành: Luật Kinh tế    Năm cấp bằng: 2016 

Nơi đào tạo: Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh 

- Tiến sĩ chuyên ngành:      Năm cấp bằng: 

Nơi đào tạo: 

- Tên luận án: 

3. Ngoại ngữ: 1. Tiếng Anh Mức độ sử dụng: Toeic 609 
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2. Mức độ sử dụng: 
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III. QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC CHUYÊN MÔN 

Thời gian Nơi công tác Công việc đảm nhiệm 

2012 - 2015 Công ty Cổ phần An Phú Vị trí: Chuyên viên pháp lý, đảm 

nhiệm công việc liên quan đến soạn 

thảo hợp đồng dân sự, hợp đồng lao 

động, biên bản, quyết định của công 

ty. Tiến hành các thủ tục pháp lý 

như thành lập công ty, thay đổi nội 

dung đăng ký kinh doanh. Soạn thảo 

các công văn, thông báo cho công 

ty. 

2015 đến nay Công ty Cổ phần Thương mại 

Dịch vụ Trái Tim Vàng 

Vị trí: Chuyên viên pháp lý và được 

bổ nhiệm làm Trưởng phòng Nhân 

sự phụ trách các công việc liên quan 

đến pháp lý doanh nghiệp như soạn 

thảo hợp đồng, công văn và tiến 

hành các thủ tục pháp lý. Với vị trí 

trưởng phòng nhân sự thực hiện các 

công việc liên quan đến tuyển dụng, 

bổ dụng, chấm công, viết mô tả 

công việc, viết quy trình cho các 

phòng ban, vẽ sơ đồ cơ cấu, đánh 

giá nhân sự, soạn thảo chính sách và 

văn hóa cho công ty.  

Từ lúc 17h đến 21h 

các ngày trong tuần và 

ngày thứ 7 – chủ nhật 

từ năm 2012 – đến 

nay 

Giảng dạy hợp đồng tại: 

Trường Trung cấp Kinh tế - 

Kỹ Thuật Tây Nam Á với số 

tiết giảng dạy là: 300 tiết 

Trường Cao Đẳng Miền Nam, 

với số tiết giảng dạy là 90 tiết 

Trường Cao Đẳng Kinh tế - 

Kỹ thuật Vinatex, với số tiết 

giảng dạy là 30 tiết 

Trường Trung cấp Kinh tế - 

Kỹ thuật HN1 với số tiết 

giảng dạy là 60 tiết 

Giảng dạy môn Luật Kinh tế, Luật 

Thuế, Luật Hành chính, Luật Xây 

dựng, Quản lý Hành chính nhà nước 

và Pháp luật đại cương. 

 

Từ năm 8/2017 đến 

nay 

Giảng viên cơ hữu tại Đại học 

Tôn Đức Thắng 

1. Phụ trách giảng dạy trong 3 học 

kỳ môn Những vấn đề chung về 

dân sự; Luật hợp đồng, Hợp 

đồng thông dụng, Nghĩa vụ 

ngoài hợp đồng, phương pháp 

kỹ năng luật học, Luật Kinh 

doanh, Pháp luật đại cương. Cụ 

thể: 

- Môn Pháp luật đại cương 30 tiết 

(phụ trách 7 lớp) 
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- Môn Những vấn đề chung về 

dân sự (phụ trách 6 lớp) 

- Môn Luật hợp đồng (phụ trách 

10 lớp) 

- Môn Nghĩa vụ ngoài hợp đồng 

(phụ trách 3 lớp) 

- Môn Phương pháp kỹ năng luật 

học (phụ trách 5 lớp) 

- Môn Hợp đồng thông dụng (Phụ 

trách 2 lớp) 

2. Phụ trách hướng dẫn tập sự 

nghề nghiệp 60 sinh viên 

3. Phụ trách hướng dẫn Khóa luận 

tốt nghiệp 3 em với số điểm 8,2; 

8,2 và 8,7. 

4. Phụ trách chủ nhiệm 2 lớp 

5. Phụ trách quản lý lớp chất lượng 

cao và hậu cần sau đại học. 

6. Phụ trách sinh hoạt học thuật. 

 

IV. QUÁ TRÌNH NGHIÊN CỨU KHOA HỌC 

1. Các đề tài nghiên cứu khoa học đã và đang tham gia: Chưa có 

TT Tên đề tài nghiên cứu  Năm bắt 

đầu/Năm 

hoàn thành 

Đề tài cấp (NN, 

Bộ, ngành, 

trường) 

Trách nhiệm 

tham gia trong đề 

tài 

     

     

2. Các công trình khoa học đã công bố: Chưa có 

 

TT Tên công trình Năm công 

bố 

Tên tạp chí 

    

    

 

 

 

Tp Hồ Chí Minh, ngày  28  tháng   8    năm 2018 

Người khai  

 

Nguyễn Thị Hoàng Oanh 
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