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LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN 
 
 Tranh tụng 
 Mua bán & Sáp nhập 
 Doanh nghiệp & Thương mại 
 Bất động sản & Xây dựng 
 Các dự án đầu tư (Trong nước 

& Nước ngoài) 
 Tranh chấp về lao động 

 

 

QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC 
 
Hà Tuấn Việt – Luật sư Trợ lý tại CÔNG TY LUẬT BIZCONSULT. 
Ngay từ khi bắt đầu sự nghiệp trong lĩnh vực pháp lý, Việt luôn nỗ 
lực hết mình để thể hiện năng lực chuyên môn và sự tận tâm trong 
công việc. Luôn lắng nghe chỉ dẫn từ những Luật sư cấp cao trong 
Công ty và sử dụng tất cả các kĩ năng cần thiết để đáp ứng được 
công việc với áp lực cao. Với khuynh hướng phát triển sự nghiệp 
thiên về mảng tranh tụng, Việt luôn học hỏi và nghiên cứu những 
kỹ năng mới để có thể nâng cao chất lượng trong từng vụ việc. Có 
khả năng phát triển trong môi trường nhiều thử thách và có thể 
nhanh chóng thích nghi với những sự biến động trong lĩnh vực 
pháp lý. Rất thành thạo trong việc nghiên cứu, soạn thảo các giấy 
tờ pháp lý phục vụ cho quá trình tố tụng cũng như đạt được hiệu 
quả cao khi phát triển các phương hướng sáng tạo để giải quyết vụ 
việc. 
 
 Một số vụ việc đáng kể mà Việt đã tham gia giải quyết: 
 

 Tranh tụng: 
 Là Người đại diện theo ủy quyền của Tập đoàn Đại 

Dương trong vụ án kinh doanh thương mại tranh 
chấp với Công ty cổ phần Bảo Linh liên quan đến 
vấn đề “Tranh chấp trong hợp đồng vay tài sản” với 
giá trị tranh chấp là gần 80 tỷ Việt Nam Đồng; 

 Là Người đại điện theo ủy quyền của Daewoo 
Engineering & Construction Co.,LTD trong vụ án 
kinh doanh thương mại tranh chấp với Công ty 
TNHH Hi Brand Việt Nam liên quan vấn đề “Yêu 
cầu thanh toán khoản nợ phát sinh từ hợp đồng 
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xây dựng” với tổng giá trị tranh chấp là gần 550 tỷ 
Việt Nam Đồng; 

 Là Người đại diện theo ủy quyền của Vietracimex 
trong vụ án kinh doanh thương mại tranh chấp với 
Tổng Công ty xây dựng Trường Sơn – Binh đoàn 
12 Bộ Quốc Phòng với giá trị tranh chấp là gần 12 
tỷ Việt Nam Đồng; 

 Là Người đại diện theo ủy quyền của Công ty cổ 
phần Tập đoàn Sunshine trong vụ án kinh doanh 
thương mại tranh chấp với Công ty cổ phần tư vấn 
thiết kế ADA và cộng sự với giá trị tranh chấp là 
gần 1 tỷ Việt Nam Đồng. 
 

 Hoạt động mua bán và sáp nhập doanh nghiệp 
 Tham gia vào quá trình mua lại cổ phần tại Bệnh 

Viện đa khoa Thanh Hà; 
 Tham gia vào quá trình mua lại cổ phần tại Công ty 

Cổ phần chứng khoán Hưng Thịnh. 
 

 Bất động sản & Xây dựng 
 Tư vấn cho Công ty Cổ phần Xây lắp và Phát triển 

nhà trong việc tạo lập các hợp đồng xây dựng, hợp 
đồng mua bán nhà đất với khách hàng mua. 

 
CÁC LĨNH VỰC CHUYỂN MÔN 
 

 Tranh tụng  
 Doanh nghiệp & Thương mại 
 Mua bán & Sáp nhập 
 Tranh chấp về lao động 
 Bất động sản & Xây dựng 
 Các dự án đầu tư (Trong nước & Nước ngoài) 

 
HỌC VẤN VÀ CÁC KHÓA ĐÀO TẠO 
 

 Trường Đại học Luật Hà Nội, Việt Nam.  
 Học viện tư pháp Việt Nam, khóa đào tạo Luật sư. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 


