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GIỚI THIỆU DOANH NGHIỆP



TỔNG QUAN

CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI

Thành lập
Vốn điều lệ
Niêm yết

Tổng giá trị vốn hóa
Công ty con

Tháng 12/1999
6.029,45 tỷ VNĐ
Tại HNX tháng 12/2006, chuyển đổi sang HOSE tháng 10/2007
Bloomberg: SSI VN   
8.400 tỷ VNĐ 
Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI (SSIAM)

Dịch vụ Chứng khoán DV Ngân hàng Đầu tư NV & KDTC

Cổ phiếu/ 
CK Phái

sinh

Công cụ đầu 
tư lãi suất 

cố định

Môi giới
chứng
khoán

Lưu ký

Các tài 
sản tài 
chính

Phân tích & 
Tư vấn Đầu

tư

Cổ phiếu Công cụ đầu 
tư lãi suất cố 

định

Cổ phần hóa/ 
Phát hành cổ

phiếu

Tư vấn niêm 
yết

Tái cấu trúc
& tăng vốn

Bảo lãnh
phát hành

Phát hành
riêng lẻ/ IPO

M&A

Đầu tư
Cổ phiều

Đầu tư
Phái sinh

Phát hành Chứng quyền

Đầu tư
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Kinh doanh Nguồn
vốn

Quản lý quỹ Quản lý tài sản

Các dịch vụ giá trị gia tăng phối
hợp cùng DVCK và Nguồn vốn

Quản lý quỹ



VỊ THẾ DẪN ĐẦU TRÊN THỊ TRƯỜNG
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Thị Phần
Top 1 trên thị trường trong

6 năm liên tiếp

Tổng Tài sản
lớn nhất trên thị

trường

Năm 2019 đạt 1,15 tỷ

USD ~ gấp ba tổng tà i

sản của CTCK đứng

sau

Vốn Chủ sở hữu
lớn nhất trên thị

trường

Năm 2019 đạt 400 

triệu USD ~ gấp hai

lần vốn CSH của CTCK 

đứng sau

VN30
CTCK duy nhất trong

nhóm 30 công ty niêm

yết hàng đầu

Giải thưởng
Nhà Môi giới chứng

khoán tốt nhất VN từ

Asiamoney

Ngân hàng Đầu tư tốt

nhất VN từ Finance Asia

Công ty quản lý quỹ nội

địa tốt nhất từ The Asset
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LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN 

2014-2017 2018 - 2020

▪ 12/1999: SSI được thành lập 

tại TP HCM với vốn điều lệ ban 

đầu 6 tỷ VNĐ

▪ 07/2002: SSI thành lập chi 

nhánh đầu tiên tại Hà Nội, mở 

rộng địa bàn kinh doanh ra 

phía Bắc

2009-20132004-20081999-2003

▪ 08/2007: Công ty TNHH Quản lý 

quỹ SSI được thành lập

▪ 10/2007: SSI được niêm yết tại

HNX năm 2006, và chuyển sang

HOSE năm 2007

▪ 06/2008: Daiwa trở thành cổ đông

chiến lược của SSI

▪ 07/2009: SSIAM trở thành

công ty đầu tiên có giấy

phép đầu tư ra nước ngoài

▪ 03/2013: Vốn điều lệ tăng

lên 3.537 tỷ VNĐ

▪ 09/2015: SSI là công ty Việt Nam đầu

tiên nâng giới hạn tỷ lệ sở hữu của

NĐT nước ngoài lên 100%

▪ 05/2017: SSI được UBCKNN cấp giấy

chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh

CKPS và đủ điều kiện cung cấp dịch

vụ bù trừ, thanh toán giao dịch CKPS

▪ 12/2018: Công ty chính

thức đổi tên thành “Công

ty Cổ phần Chứng khoán

SSI”

▪ 05/2020: Vốn điều lệ tăng

lên 6,029.5 tỷ VNĐ
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Mã cổ phiếu: SSI

Sàn giao dịch HOSE

Vốn hóa thị trường 8,400 tỷ VNĐ

Số lượng CP phổ thông 602.945.613

Số lượng CP đang lưu hành 600.936.391

Giá cao nhất trong 52 tuần: 23.400 VND

Giá thấp nhất trong 52 tuần: 11.500 VND

EPS: 1.718 VND

KLGD trung bình: 5.689.959

THÔNG TIN CỔ PHIẾU

Cơ cấu cổ đông

Giá cổ phiếu và khối lượng giao dịch



CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
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HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CHÍNH



TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH

Đơn vị: tỷ VNĐ
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Cơ cấu doanh thu hợp nhất 6T2020



DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN

Dịch vụ môi giới

Dịch vụ tài chính

Dịch vụ lưu ký, Phân tích và Tư vấn đầu tư, Quản lý sổ cổ đông, Phân phối

CCQ…
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Thị phần môi giới CP/ CCQ (HNX & HOSE)

Cung cấp các dịch vụ chuyên biệt tới từng đối tượng khách hàng:

IT

Đội ngũ chuyên gia phân tích với trình độ chuyên môn cao

Báo cáo +70 công ty niêm yết ~ 70% vốn hóa thị trường, theo dõi +100

công ty chưa niêm yết, OTC

Mối quan hệ chặt chẽ với các doanh nghiệp, chuyên gia kinh tế và các cơ

quan nhà nước

Đạo đức nghề nghiệp tốt

Vận tải Dầu khí Điện lực

Cơ sở hạ tầng Bất động sản DượcPhân bón

Tiêu dùng
& Dịch vụ Thủy sảnThép

Tài chính –
Ngân hàng



DỊCH VỤ CHỨNG KHOÁN
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Dịch vụ Chứng khoán Khách hàng Tổ chức

Top 3 Môi giới KHTC & Top 3 giao dịch viên xuât sắc nhất

Việt Nam – được bình chọn bởi các Nhà đầu tư Quốc tế

trong 5 năm liên tiếp

Đa dạng các kênh giao dịch: BBG, iFix, DMA...

Đơn vị thực hiện các thương vụ IPO và M&A kỷ lục trong

lịch sử: HDB (280 triệu USD), VRE (700 triệu USD), VHM

(1.6 tỷ USD).

Tổ chức +500 hội thảo đầu tư & cuộc họp, gặp gỡ doanh

nghiệp mỗi năm

2019 – 2020 “Nhà môi giới KHCN tốt nhất Việt Nam”

2015 – 2018 “Nhà môi giới KHTC tốt nhất Việt Nam”

2008 – 2011, 2014 – 2016, 2019, 2020

“Nhà môi giới tốt nhất Việt Nam”

2013 – 2019

“Top 3 MG KHTC tốt nhất” 

“Công ty tốt nhất VN về PT & nghiên cứu thị trường” 

“Tổ chức hội thảo đầu tư và gặp gỡ doanh nghiệp

tốt nhất”

“Tổ chức Hội thảo/ Sự kiện tốt nhất”

2013 – 2018

“Công ty chứng khoán tốt nhất Việt Nam”

“Công ty tốt nhất về dịch vụ môi giới”  



DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ

Cung cấp đa dạng các dịch vụ tới khách hàng

▪ Mua bán & sáp nhập doanh nghiệp

▪ Cổ phần hóa/ Phát hành lần đầu ra công chúng (IPO)/ Bảo lãnh phát hành

▪ Dịch vụ huy động vốn

▪ Các giải pháp tài chính cho doanh nghiệp

▪ Phát hành trái phiếu

Giải thưởng tiêu biểu

Đối tác quốc tế Tiếp cận các nhà đầu tư tổ chức uy tín
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2015, 2018, 2019  “Nhà tư vấn phát hành cổ phiếu tốt nhất Việt Nam” 

2010, 2011, 2014, 2016, 2018, 2019   “Ngân hàng đầu tư tốt nhất VN”

2011 – 2014  “Ngân hàng đầu tư tốt nhất”

2017 “Nhà tư vấn phát hành cổ phiếu tốt nhất VN”

2018 “Nhà tư vấn trong nước tốt nhất cho KHTC và doanh nghiệp”



DỊCH VỤ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ

Công ty CP Sữa VN 
(VNM)

Quy mô: 396 triệu USD

Tư vấn thoái vốn

Tập đoàn Xăng dầu VN 
(PLX)

Quy mô: 50 triệu USD

Bán Cổ phiếu Qũy

HDBank
(HDB)

Quy mô: 105 triệu USD
Phát hành trái phiếu

Vincom Retail
(VRE)

Quy mô: 742 triệu USD
Chào bán cổ phần

Một số thương vụ tiêu biểu 
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Ngân hàng Tiên
Phong (TPB)

Quy mô: 94 triệu USD
Tư vấn niêm yết & chào

bán cổ phần

Tập đoàn Novaland
(NVL)

Quy mô: 120 triệu USD

Chào bán cổ phần

VinHomes (VHM)

Quy mô: 1.35 tỷ USD
Tư vấn niêm yết & chào

bán cổ phần

Taisho & Dược Hậu
Giang (DHG)

Quy mô: 350 triệu USD
M&A



NGUỒN VỐN & KINH DOANH TÀI CHÍNH

Chiến Lược:
Đảm bảo quản lý nguồn chặt chẽ.

Quản lý an toàn tài sản của nhà đầu tư, đảm bảo tính thanh khoản cho toàn hệ thống.

Tìm kiếm thêm các cơ hội đầu tư mới trên thị trường trái phiếu.

Doanh thu

Đơn vị: Tỷ VND
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Tỷ lệ vốn khả dụng 2019



NGUỒN VỐN & KINH DOANH TÀI CHÍNH
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Quan hệ chặt chẽ với nhiều tổ chức tài chính lớn



HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
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Doanh thu

Đơn vị: Tỷ VND

Chiến lược

▪ Danh mục đầu tư được cơ cấu lại, tăng tỷ trọng

đầu tư vào các trái phiếu có lợi suất cao và có tài

sản đảm bảo tốt

▪ Tận dụng việc chênh lệch giá giữa chứng khoán

phái sinh và cơ sở nhằm đạt lợi nhuận không rủi ro,

và áp dụng các chiến thuật giao dịch tư động

▪ SSI là một trong những công ty chứng khoán đầu

tiên phát hành thành công và làm tạo lập thị trường

cho sản phẩm chứng quyền có bảo đảm (CW)



CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ SSI
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➢ Công ty 100% sở hữu bởi SSI

➢ 10 năm kinh nghiệm trong cung cấp các dịch vụ

quản lý tài sản cho nhà đầu tư tổ chức và cá

nhân trong và ngoài nước

➢ Đội ngũ trình độ cao với trên 15 nhà quản lý quỹ

và chuyên gia phân tích có nền tảng kiến thức

sâu về thị trường nội địa cùng kinh nghiệm quốc

tế về quản lý tài sản
2015 – 2016 – 2017 – 2018 

“Công ty quản lý quỹ tốt nhất Việt Nam

2014 - 2015

“Công ty quản lý quỹ tốt nhất”

2012 & 2014 – 2016 – 2017 – 2018 

“Công ty Quản lý quỹ tốt nhất Việt Nam”

2020

“Công ty quản lý quỹ và tài sản tốt nhất VN

“Công ty quản lý quỹ tốt nhất VN cho các danh mục bảo 

hiểm và chương trình hưu trí tư nhân”
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QL danh mục đầu
tư tổ chức, 33,6%

QL tài sản cá nhân, 2,3%

Quản lý quỹ, 64,1%

Công ty TNHH Quản lý quỹ SSI (SSI AM) cung cấp các

dịch vụ quản lý tài sản và các sản phẩm đầu tư tới các

khách hàng tổ chức & khách hàng cá nhân thông qua

các kênh như Tài khoản quản lý riêng, Quỹ đầu tư niêm

yết, và Quỹ đầu tư chưa niêm yết.

SSI AM còn cung cấp dịch vụ tư vấn bao gồm tư vấn

quản lý danh mục và lên kế hoạch tài chính.

Strategy:

Đa dạng hóa các sản phẩm đầu tư nhằm phục vụ số

lượng khách hàng lớn hơn.

Cung cấp các giải pháp đầu tư tài chính riêng biệt cho

các khách hàng tổ chức và các khách hàng lớn.

Tổng tài sản quản lý

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ SSI

2.663,5

1.397,8

95,2

4.156,5 tỷ VNĐ

Dữ liệu tại ngày 30/06/2020
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Qũy đầu tư lợi thế cạnh tranh SSI SCA

SSIAM VNX50 ETF Andbanc Investments SIF - Vietnam Active Value Portfolio (30/4/2020)

Qũy trái phiếu SSIBF

17.83%

CÔNG TY QUẢN LÝ QUỸ SSI

63,88%

Loại chứng chỉ quỹ NAV/CCQ
Biến động (%) – tính bằng USD

Từ đầu tháng Từ đầu năm Từ khi thành
lập*

A1 (USD) 82,96 -0,49% -25,39% -17,04%

A1D (USD)* 76,7 -0,51% -25,40% -23,30%

C1 (EUR) 83,69 1,18% -22,37% -16,31%

VN-Index 6,24% -28,14% 18,21%



MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG

Thương Hiệu Uy Tín

Vận Hành Theo Quy Chuẩn

Tối Đa Hóa Lợi Ích Cổ Đông
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THƯƠNG HIỆU UY TÍN

Luôn là người tiên phong

Không ngừng đổi mới

Lấy khách hàng làm trọng tâm & Xây dựng mối quan hệ lâu dài

Cam kết gắn bó lâu dài với khách hàng & Hợp tác cùng phát triển

Đội ngũ quản lý giàu kinh nghiệm, có hiểu biết sâu sắc về thị trường
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VẬN HÀNH THEO QUY CHUẨN

Nền tảng tài chính vững chắc

Kiểm soát và quản trị rủi ro

Cam kết kiểm soát chi phí chặt chẽ

7.981 tỷ VND

5.192 tỷ VND

300%

8,9%

2013 2019

Các chỉ số tài
chính

đã được cải thiện
đáng kể
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27.044 tỷ VND

9.401,1 tỷ VND

340%

9,65%

Tổng tài sản

Nguồn vốn

Tỷ lệ an toàn tài
chính

ROE



PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG &
TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI 

Để đạt được những mục tiêu tài chính cũng như mang lại giá trị tối đa cho Khách hàng, Nhà đầu tư, Đối tác và Cộng đồng, chúng tôi chú trọng tới
các khía cạnh sau: 

Khách Hàng, Văn Hóa Doanh Nghiệp, Nhân Viên, Đối Tác, Quản Trị Vốn & Quản Trị Rủi Ro Và Trách Nhiệm Xã Hội

Culture

Employees

Partners
Capital &

Risk Management

Corporate
Responsibility

Clients

Nhu cầu của khách hàng luôn được SSI đặt lên
hàng đầu. SSI luôn nâng cao sự hài lòng của
khách hàng bằng những sản phẩm/ dịch vụ
đáp ứng nhu cầu chuyên biệt và những giải
pháp ưu việt nhằm mang lại hiệu quả tối ưu
cho từng phân khúc khách hàng

SSI tình nguyện thực hiện trách nhiệm xã hội
của doanh nghiệp, chung sức vì sự phát triển
cộng đồng

Không những SSI đã xây dựng hệ thống quản
trị rủi ro tài chính mà còn chú trọng đến xây
dựng hệ thống quản trị rủi ro về pháp lý và con
người

SSI đã xây dựng được văn hóa công ty đặc
sắc: công khai – minh bạch luôn được đảm
bảo trong mọi hoạt động và các giá trị trong
dài hạn luôn được chú trọng. Chúng tôi
khuyến khích nhân viên không ngừng đổi mới
và sáng tạo, mang tới những sản phẩm/ dịch
vụ tốt nhất cho khách hàng

Đội ngũ chính là nguồn tài sản quý giá nhất
của Công ty. SSI đã không ngừng tuyển dụng
và đẩy mạnh đào tạo nhân sự cho sự phát
triển lâu dài

SSI giữ gìn và xây dựng mối quan hệ với các
đối tác và cộng sự để cùng phối hợp mang lại
hiệu quả tối ưu và bền vững cho các bên
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Ông NGUYỄN DUY HƯNG
Nhà sáng lập, Chủ tịch HĐQT
Với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính – chứng
khoán, Ông là một trong những nhà lãnh đạo hàng đầu tại Việt
Nam. Ông Hưng cũng là Người sáng lập và Chủ tịch HĐQT Công
ty Cổ phần tập đoàn PAN, công ty nông nghiệp và thực phẩm
hàng đầu trong khu vực
Ông Hưng có bằng cử nhân tại Đại học Luật và bằng cử nhân
kinh tế tại ĐH Quốc gia TP Hồ Chí Minh.

Bà NGUYỄN THỊ THANH HÀ
Giám đốc Tài chính
Bà Hà là cán bộ có trên 15 năm kinh nghiệm làm việc trong
lĩnh vực kinh doanh tiền tệ và tín dụng cho các tổ chức nước
ngoài như Chi nhánh ngân hàng nước ngoài ING Barings tại
Việt nam và Ngân hàng VID Public.
Bà Hà là Thạc sĩ ngành Ngân hàng và Tài chính của Trường
Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội.

Bà ĐOÀN NGỌC LY LY
Giám đốc Vận hành
Bà Ly gia nhập SSI năm 2010 và được bổ nhiệm là Giám
đốc vận hành năm 2015. Bà là người có đóng góp rất lớn
trong việc phát triển toàn bộ hệ thống SSI
Bà Ly tốt nghiệp Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh chuyên ngành
Quản trị Nhân sự, Đại học Benedictine.

Bà NGUYỄN VŨ THÙY HƯƠNG
Giám đốc khối Nguồn vốn & KDTC kiêm GĐ khối Đầu
tư
Bà Hương có hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc và đã có
những đóng góp to lớn cho quá trình phát triển của SSI, chịu
trách nhiệm quản lý và kinh doanh trên 80% tổng giá trị tài
sản của SSI, góp phần lớn tạo ra sự tăng trưởng vượt bậc về
quy mô cũng như hiệu quả của nhóm tài sản này.
Bà Hương là Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính Doanh nghiệp
trường Đại học Kinh tế Quốc dân và tốt nghiệp loại ưu khóa
học Thạc sỹ ngành Tài chính Ứng dụng Đại học Macquarie,
Australia.

Bà NGUYỄN NGỌC ANH
Giám đốc Khối Dịch vụ Ngân hàng Đầu tư
Bà Ngọc Anh có kiến thức và kinh nghiệm thực tế trong việc
thẩm định dự án đầu tư, tài chính dự án, phân tích tài chính
doanh nghiệp và tư vấn tài chính. Bà Ngọc Anh đã tham gia
nhiều dự án tư vấn phát hành, niêm yết cổ phiếu và trái
phiếu cho các doanh nghiệp.
Bà Ngọc Anh là Thạc sỹ Tài chính của trường Đại học
Wollongong, Úc từ năm 2004, và là Thạc sỹ Quản trị Kinh
doanh trường đại học Bắc Alamaba, Mỹ

Ông NGUYỄN HỒNG NAM
Thành viên HĐQT, kiêm Tổng giám đốc
Ông Nam là nhà lãnh đạo thành công trong nhiều lĩnh vực kinh
doanh. Ông Nam có bằng thạc sĩ của trường đại học Luganisk –
Ukraina Univesity.
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Ông BÙI THẾ TÂN
Giám đốc khối, Dịch vụ Chứng khoán Khách hàng
cá nhân
Ông Tân có kiến thức và hiểu biết sâu rộng trong các lĩnh
vực ngân hàng và thị trường chứng khoán, là một trong
những người đầu tiên được cấp giấy phép ha ̀nh nghê ̀ kinh
doanh chứng khoán tại Việt Nam.
Ông Tân là Cử nhân chuyên ngành Tài chi ́nh – Ngân
hàng.

Bà ĐỖ THỊ THANH THÚY
Phó Giám đốc khối, Dịch vụ Chứng khoán khách
hàng cá nhân
Trước khi gia nhập SSI, bà Thúy có nhiều năm kinh
nghiệm làm việc trong mảng nghiên cứu và phát triển
kinh doanh. Bà từng giữ nhiều vị trí quan trọng tại các tổ
chức tài chính như Ngân hàng TMCP Á Châu, Công ty
Chứng khoán Thăng Long
Bà Thúy có bằng thạc sỹ tại Đại học Paris I - Panthéon-
Sorbonne.

Ông MAI HOÀNG KHÁNH MINH
Giám đốc khối, Dịch vụ Chứng khoán Khách hàng
tổ chức
Ông là cán bộ có kiến thức sâu rộng và được đào tạo bài
bản về lĩnh vực tài chính ngân hàng. Ông là Thạc sỹ Tài
chính ứng dụng do trường Đại học Monash – Úc đào tạo
và cấp bằng.

Bà CAO THỊ NGỌC QUỲNH
Phó Giám đốc khối, Dịch vụ Chứng khoán Khách
hàng tổ chức
Quỳnh gia nhập SSI năm 2016 với nhiều năm kinh
nghiệm làm việc với trên 200 tổ chức quốc tế và trên 400
doanh nghiệp trong nước. Bà Quỳnh tốt nghiệp trường Đại
học Gothenburg, Thụy Điển với bằng Thạc sĩ kinh doanh
và Thương mại Quốc tế.

NGUYEN ANH DUC (Mr.)
Giám đốc khối, Dịch vụ Chứng khoán Khách hàng
tổ chức
Ông Đức có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh
vực tài chính tại các tổ chức như ACBS, SBS, HSC,
Tundra Fonder AB trên các cương vị Giám đốc môi giới,
Quản lý khách hàng tổ chức nước ngoài, Giám đốc quản
lý Danh mục Đầu tư.
Ông Đức tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị kinh doanh – Đại học
Liverpool John Moores, Vương quốc Anh.

Bà HOÀNG VIỆT PHƯƠNG
Giám đốc Trung tâm Phân tích
Bà Phương được vinh danh là Chuyên gia phân tích tốt
nhất Việt Nam từ năm 2013 - 2017
Bà Phương là Cử nhân trường Đại học Ngoại thương và là
Thạc sỹ chuyên ngành Tài chính, Quản trị thông tin của
Trường Đại học Westminster, Anh Quốc.
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Bà LÊ LỆ HẰNG
Tổng giám đốc, Công ty QLQ SSI
Bà Hằng sở hữu nhiều năm kinh nghiệm tại SSIAM cũng
như tại WP Stewart & Co. , New York – Công ty quản lý
tài sản tại New York. Bà được bình chọn là “Tổng giám
đốc của năm” bởi Asia Asset Management trong 5 năm
liên tiếp từ 2012 – 2016.
Bà Hằng có bằng Thạc sỹ chuyên ngành Tài chính tại
trường American University (Mỹ).

Ông NGUYỄN PHAN DŨNG
Phó Tổng giám đốc, Công ty QLQ SSI
Ông Dũng có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính và
đầu tư với các định chế tài chính như ABN AMRO, CBOT và
Intercall tại Chicago, Hoa Kỳ..
Ông Dũng có bằng Cử nhân Kinh tế của trường Knox College, và
MBA của trường Loyola University, Chicago, Hoa Kỳ, nơi ông là
thành viên của chương trình Beta Gamma Sigma và cũng là
thành viên của Hiệp Hội Quản lý Rủi Ro Quốc Tế

NGUYEN MANH HUNG (Mr.)
Chủ tịch, Công ty QLQ SSI
Ông Hùng là một trong những người sáng lập của
Công ty CP Chứng khoán SSI (SSI). Ông Hùng có
nhiều năm kinh nghiệm trong ngành luật và là luật
sư sáng lập của HPLaw. Ông từng giữ vị trí Giám
Đốc Công Ty TNHH Tư Vấn Y&P, luật sư tại Văn
Phòng Luật Sư Nghiêm & Chính, và chuyên gia luật
tại PETEC Thành Phố Hồ Chí Minh
Ông Nguyễn Mạnh Hùng là cử nhân Luật Kinh tế,
Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh.
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