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LỤC TẤN TRƯỜNG
Chuyên Viên Lập Trình 

Các Dự Án Tiêu Biểu
HỌC VẤN

KINH NGHIỆP LÀM VIỆC

Với hơn 5 năm kinh nghiệm làm lập trình viên với ngôn ngữ
PHP, tôi tự tin có thể phân tích, xử lý các tình huống xảy ra
trong quá trình xây dựng và phát triễn một dự án

Nu Skin ageLOC Expo (Website)

www.truongluc.com

035 2277 461

truongluc.info@gmail.com

Trường Cao Đẳng Công Thương 
TP. Hồ Chí Minh
2013 - 2016

Chuyên ngành: Công nghệ thông tin

Tốt nghiệp: Loại Khá

Nu Skin Warranty (Ứng dụng)

Vị trí: Trưởng nhóm
Công việc: Xây dựng một phần mềm chạy
trên nền tảng web cho phép Admin tạo ra
các trang sự kiện và có thể tùy chỉnh cũng
như chọn chức năng cho từng biểu tượng
của mỗi trang.
Nhận yêu cầu từ khách hàng, lập trình chức
năng cho các giao diện nhận từ Front-end,
phân công công việc cho các thành viên
trong nhóm
Website tham khảo: www.nsvnlive.com
www.nuskinbisabanget.com
www.nsphpowerthrough2022.com

Vị trí: Trưởng nhóm, API, Web quản trị
Ứng dụng có chức năng kiểm tra hạn bảo hành,
báo lỗi và quy trình xử lý lỗi của các thiết bị
được phân phối bởi Nu Skin tại thị trường      
 Việt Nam
Công việc: trao đổi thông tin với khách hàng,
xử lý API và xây dựng web quản trị.
Đây là dự án thành công nhất và đã triễn khai
tại các chi nhánh: Việt Nam, Singapore,
Philippines, Malaysia, Indonesia. 
Ứng dụng có thể được tìm thấy và cài đặt từ
Google Play hoặc App Store với từ khóa: __
NSVN Warranty, NSSG Device Care, _____
NSPH Device Care, NSMY Cares, ________
NSID Device Care

08-2020

04-2020

THÔNG TIN LIÊN HỆ

Công ty TNHH Phần Mềm Kỷ Nguyên Số 

2017 - 2022

Vị Trí: Chuyên viên lập trình

Trưởng nhóm phát triễn ứng dụng web 

Ngôn ngữ lập trình: PHP. 

Có kiến thức về: PHP, MySQL, Smarty,

Laravel, HTML, CSS, JQuery, AJAX,

Restful API, Firebase, Git.

Sử dụng và phát triễn bộ mã nguồn

của công ty

www.truongluc.com

http://www.nsvnlive.com/
https://www.truongluc.com/
https://hitu.edu.vn/
https://hitu.edu.vn/
https://hitu.edu.vn/
https://apps.apple.com/vn/app/nsvn-warranty/id1522631198?l=vi
http://www.nsvnlive.com/
http://www.nuskinbisabanget.com/
http://www.nsphpowerthrough2022.com/
https://apps.apple.com/vn/app/nsvn-warranty/id1522631198?l=vi
https://apps.apple.com/vn/app/nssg-device-care/id1547579271?l=vi
https://apps.apple.com/vn/app/nsph-device-care/id1548841182?l=vi
https://apps.apple.com/vn/app/nsmy-cares/id1548854741?l=vi
https://apps.apple.com/vn/app/nsid-device-care/id1548861179?l=vi
https://derasoft.com/
https://derasoft.com/
https://www.truongluc.com/

