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TIỂU SỬ 

Ông Tuấn hành nghề tư vấn pháp luật từ năm 1989. Ông Tuấn được nhận nhiều 
giải thưởng và đánh giá cao của các tổ chức hành nghề luật trong nước và quốc 
tế. Liên tục từ năm 2011 đến 2017, ông được tổ chức Global Legal Experts 
(Chuyên Gia Pháp Lý Toàn Cầu) đề xuất là Luật Sư Tốt Nhất cho Giao Dịch Mua 
Bán & Sáp Nhập, Luật Sư Tư Vấn Tốt Nhất Về Doanh Nghiệp. Ông Tuấn đã có 
hơn 24 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Doanh Nghiệp, Mua Bán & Sáp Nhập và 
nhiều khía cạnh khác nhau của luật doanh nghiệp và kinh doanh, bao gồm 
nhưng không giới hạn các giao dịch tài chính và bất động sản, sở hữu trí tuệ và 
nhượng quyền thương mại v.v… Khách hàng của ông Tuấn là các doanh nghiệp 
Việt Nam và nước ngoài, các tổ chức ngân hàng, công ty tài chính, các tập đoàn 
đầu tư và phát triển hạ tầng, các quỹ đầu tư quốc tế…  

Năm 2011 ông được Tạp chí AsiaLaw đánh giá xếp hạng là Luật Sư Sở 
Hữu Trí Tuệ Hàng Đầu tại Việt Nam, và giao dịch hủy bỏ hiệu lực bảo hộ nhãn 
hiệu quốc tế tại Việt Nam của ông được xếp hạng là Giao Dịch Điển Hình về Hủy 
Bỏ Hiệu Lực Bảo Hộ Nhãn Hiệu tại Việt Nam năm 2006 do Tạp Chí Asia IP trao 
tặng. Năm 2014 và 2015 ông Tuấn được Sở Tư Pháp và Đoàn Luật Sư Hà Nội 
trao tặng Bằng Khen vì có nhiều thành tích xuất sắc trong sự nghiệp xây dựng 
Đoàn luật sư, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển hoạt động tư pháp, 
hành nghề luật sư tại thành phố. 

Thông tin ngắn gọn về đào tạo và học vấn của luật sư Tuấn: 

ĐÀO TẠO 

 Cử Nhân Luật, Khoa Luật Trường Đại học Tổng hợp Hà nội; 
 Cử Nhân Quản trị Kinh doanh, Khoa Quản Trị Kinh Doanh Trường Đại 

học Thương Mại; 
 Tốt nghiệp Khóa Đào Tạo về Mua Bán và Sáp Nhập Doanh Nghiệp, The 

Institute of Mergers, Acquisitions and Alliances (IMAA) Thụy Sỹ; 
 Tốt nghiệp Khóa Đào Tạo về Rà Soát Đặc Biệt Doanh Nghiệp, The 

Institute of Mergers, Acquisitions and Alliances (IMAA) Thụy Sỹ; 
 Tốt nghiệp Kỹ năng Hành Nghề Luật sư, Học Viện Tư Pháp; 
 Tốt nghiệp về Luật Sở hữu Trí tuệ, Trường Đại Học Khoa Học, Nhân Văn 

và Xã Hội; 
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 Tốt nghiệp Khóa Đào tạo về Luật Sở hữu Trí tuệ và Chuyển giao Công 
nghệ, Viện Sáng kiến Sáng chế Nhật Bản; 

 Tốt nghiệp khóa đào tạo về Quản Tài Viên, Bộ Tư Pháp Việt Nam; 
 Tốt Nghiệp Khóa Đào Tạo Chống Tham Nhũng và Hối Lộ, Viện Utstein 

Anti-Corruption Resource Center and Chr. Michelsen Institute của Thụy 
Sỹ 

QUỐC GIA CÓ KINH NGHIỆM 

 Việt Nam: Đầy đủ dịch vụ 
 Cambodia và Lào: Đăng ký nhãn hiệu 

HIỆP HỘI NGHỀ NGHIỆP 

 Đoàn Luật Sư Hà Nội 
 Liên Đoàn Luật Sư Việt Nam 

THÀNH VIÊN HIỆP HỘI NGHỀ NGHỆ QUỐC TẾ 

 Hiệp Hội Luật Sư Quốc Tế/International Bar Association 
 Hiệp Hội Luật Sư Nhượng Quyền Thương Mại Quốc Tế/Licensing Executive 

Society International 
 Hiệp Hội Luật Sư Nhãn Hiệu Quốc Tế/International Trademark Association 

(INTA) 
 Hiệp Hội Luật Sư Sáng Chế Châu Á/Asian Patent Attorneys Association 

(APAA)  

GIẢI THƯỞNG/ĐÁNH GIÁ 

 Luật Sư về Mua Bán & Sáp Nhập Doanh Nghiệp năm 2013, 2014, 2015, 
Global Legal Experts, Anh Quốc 

 Luật Sư Có Thành Tích Đóng Góp cho Sự Nghiệp Phát Triển Ngành Tư Pháp 
thành phố Hà Nội năm 2013, Sở Tư Pháp Hà Nội 

 Luật Sư Hàng Đầu về Dịch Vụ Sở Hữu Trí Tuệ, Tập Chí Luật Châu Á, Hong 
Kong, năm 2011; 

 Luật Sư có Giao Dịch Điển Hình về Hủy Nhãn Hiệu, Tạp Chí Sở Hữu Trí Tuệ 
Châu Á, Hong Kong, năm 2009 

 Luật Sư có Giao Dịch Điển Hình về Mua Bán & Sáp Nhập Doanh Nghiệp, Tạp 
Chí Luật Sư Châu Á, Hong Kong, năm 2006. 

CÁC BÀI VIẾT 

 “Hướng Dẫn Giao Dịch Mua Bán & Sáp Nhập tại Việt Nam” các năm 2010, 
2011, 2012, 2013, 2014, 2015, bản tiếng Anh trên Tạp chí “Getting Through 
The Deal” (Anh Quốc); 

 “Hướng Dẫn Pháp Luật Nhượng Quyền Thương Mại Tại Việt Nam” trên Sách 
“Pháp Luật Nhượng Quyền Thương Mại Quốc Tế”, bản tiếng Anh do Đoàn 
Luật Sư Mỹ phát hành trong các năm 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 
(các bản cập nhật); 

 “Thực Thi Quyền Sở Hữu Trí Tuệ Tại Biên Giới” năm 2011, bản tiếng Anh 
đăng trên Sách “Quản Lý Sở Hữu Trí Tuệ” do Châu Âu phát hành; 

 “Hướng Dẫn Đăng Ký Bảo Hộ Nhãn Hiệu Tại Việt Nam”, bản tiếng Anh đăng 
trên website ALB (Asian Legal Business) tại Singapore.  
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DIỄN GIẢ 

 “Những Kỹ Năng Cần Thiết Đối Với Hoạt Động Tư Vấn Đầu Tư”, khóa đào 
tạo kỹ năng tư vấn cho luật sư, Liên Đoàn Luật Sư Việt, 2011, Hà Nội; 

 “Thực Thi Hợp Đồng Tại Việt Nam” tại Hội nghị quốc tế về đơn giản hóa thủ 
tục thực thi hợp đồng tại Hàn Quốc, Seoul, 2010; 

 “Những vấn đề pháp lý cần lưu ý trong hoạt động thuê mặt bằng bán lẻ” tại 
Hội thảo kinh doanh nội bộ của Tập đoàn Bưu Chính Viễn Thông Quân Đội, 
Hà Nội, 2012; 

 “Bảo Vệ Quyền tác Giả và Quyền Liên Quan Tác Phẩm Âm Nhạc Trên 
Internet” tại Hội nghị của các công ty thành viên của Quỹ Đầu Tư IDG (Hoa 
Kỳ), 2009, Hà Nội và TP Hồ Chí Minh; 

 “Những Vấn Đề Pháp Lý Cần Lưu Ý Trong Hoạt Động Đánh Giá Rủi Ro Đối 
Với Doanh Nghiệp trong Hoạt Động Cho Vay Tín Dụng” cho nhóm đánh giá 
rủi ro của Ngân Hàng TMCP Nhà Hà Nội.   

 “Đầu Tư Tại Việt Nam – Con Đường Pháp Lý Phức Tạp” bằng tiếng Anh tại 
Hội Nghị Thương Niên 2008 của Hiệp hội Mackrell Quốc Tế tổ chức tại Hà 
Nội;  

 “Nhượng Quyền Thương Mại trong Franchising in Vành Đai Thái Bình 
Dương” bằng tiếng Anh, tại Hội nghị của Hiệp Hội Luật Sư Quốc tế tổ chức 
tại Singapore năm 2007; 

 “Pháp Luật về Thực Thi Quyền Sở Hữu Trí Tuệ Tại Vietnam và Chuyển Giao 
Công Nghệ” bằng tiếng Anh tại Hội nghị về Sở Hữu Trí Tuệ Đông Nam Á do 
AIPPI-Hàn Quốc tổ chức năm 2007 tại Hà Nội;  

 “Cơ Hội Đầu Tư và Kinh Doanh Tại Việt Nam” bằng tiếng Anh tại Hội thảo 
do Bộ Thương Mại Thailand mời và tổ chức tại Bangkok 2001. 
 

Một số kinh nghiệm điển hình mà ông Tuấn đã xử lý: 
 

 
 
 

 Dự Án Đầu Tư; Các Vấn đề về Công Ty, VPDD và Chi 
Nhánh 

Chúng tôi đã tư vấn và giúp đỡ rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài (là các tập đoàn, 
các doanh nghiệp và cả các cá nhân) và các công ty có vốn đầu tư nước ngoài 
trong việc chuẩn bị các tài liệu và đại diện cho họ thực hiện các thủ tục theo quy 
định của pháp luật Việt Nam để xin cấp các giấy phép cần thiết, như Giấy Chứng 
Nhận Đăng Ký Đầu Tư (IRC), Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Doanh Nghiệp (ERC), 
Giấy Phép Kinh Doanh, Giấy Phép Thành Lập Điểm Bán Lẻ, Giấy Chứng Nhận Đủ 
Điều Kiện (COE) và các giấy phép có điều kiện khác để thực hiện các hoạt động 
đầu tư, kinh doanh tại nhiều lĩnh vực kinh tế tại Việt Nam, như may mặc, sản 
xuất và lắp ráp ô-tô, xe máy, sản xuất các sản phẩm điện tử, dân dụng tiêu dùng, 
sản xuất hàng thủ công xuất khẩu, đàu tư xây dựng và kinh doanh khách sạn, 
nhà hàng và khi nghỉ dưỡng, kinh doanh siêu thị, cửa hàng tiện ích, dịch vụ bảo 
hiểm, dịch vụ hàng không, các hoạt động giải trí, thể thao, phát triển CNTT v.v… 
Dữ liệu khách hàng của chúng tôi tính đến tháng 10 năm 2019 gồm 1010 khách 
hàng, trong đó ít nhất 50% khách hàng là thành lập doanh nghiệp, dự án đầu tư 
tại khắp các tỉnh thành của Việt Nam.  
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 Kinh Doanh XNK, Bán Buôn, Bán Lẻ 

 Là luật sư của nhà đầu tư – Tập Đoàn Decathlon (Pháp) trong việc thực 
hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật, bao gồm cả thủ tục ENT 
(Economic Need Test) bắt buộc để mở các cửa hàng bán lẻ quần áo, 
dụng cụ thể thao, giải trí, chăm sóc sức khỏe, đồ dùng và dụng cụ gia 
đình; và tất cả những hàng hóa mà pháp luật không cấm, không hạn 
chế kinh doanh. 

 Là luật sư của nhà đầu tư – Tập Đoàn Bán Lẻ Auchan (Pháp) trong việc 
thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật, bao gồm cả thủ tục 
ENT (Economic Need Test) bắt buộc để thành lập 19 siêu thị tổng hợp, 
kinh doanh nhập khẩu, bán buôn và bán lẻ tất cả những hàng hóa mà 
pháp luật không cấm, không hạn chế kinh doanh. 

 Là luật sư của nhà đầu tư – Công ty TNHH Aeon Credit Service (Nhật 
Bản) thành lập giải pháp kinh doanh hàng hóa mua trả chậm. 

 Là luật sư của nhà đầu tư – Công ty TNHH Tokyo Zairyo (Nhật Bản) 
thành lập công ty chuyên doanh nhập khẩu, bán buôn và bán lẻ các sản 
phẩm hóa chất dùng trong ngành công nghiệp dầu khí. 

 Là luật sư của nhà đầu tư – Công ty TNHH Toyota Tsusho Việt Nam 
thành lập các liên doanh để thực hiện hoạt động nhập khẩu, bán buôn 
các sản phẩm hàng hóa là thực phẩm tươi sống và đã qua chế biến. 

 Là luật sư của 4 nhà đầu tư – Công ty TNHH Shinshu NT để thành lập 
công ty chuyên doanh nhập khẩu, bán buôn và bán lẻ thực phẩm đã 
qua chế biến (xúc xích, dăm-bông…); 

 Là luật sư của nhà đầu tư – Công ty TNHH Mayekawa - Nhập khẩu, 
xuất khẩu và phân phối bán buôn, bán lẻ các mặt hàng tổng hợp;  

 Là luật sư của nhà đầu tư – Công ty EC Navi – Bán lẻ hàng hóa qua sàn 
thương mại điện tử; 

 Là luật sư của nhà đầu tư – Công ty Cyberagent Ventures, Inc – Bán lẻ 
hàng hóa qua sàn thương mại điện tử 

 Là luật sư của nhà đầu tư – Công ty Ferroli S.p.a trong việc thành lập 
doanh nghiệp chuyên sản xuất, nhập khẩu, bán buôn và bán lẻ các mặt 
hàng điều hòa nhiệt độ, bình nước nóng -lạnh, các đồ điện gia dụng. 

 Là luật sư của nhà đầu tư – Công ty TNHH Thunder Mark Korea trong 
việc thành lập công ty và hoạt động chuyên doanh nhập khẩu, bán 
buôn, bán lẻ thịt lợn, thịt bò tươi sống; 

 Là luật sư của nhà đầu tư – Công ty TNHH Beijing Titan Engineering 
Equipment trong việc thành lập doanh nghiệp chuyên doanh nhập 
khẩu và bán lẻ các thiết bị ngành ngân hàng.  

 Mua Bán & Sáp Nhập 

 Tư vấn cho một Công ty Si Flex (Hàn Quốc) trong giao dịch mua nhà 
máy và quyền sử dụng đất của Sanyo Oprical Việt Nam, một công ty 
của Nhật Bản tại tỉnh Bắc Giang. 

 Tư vấn cho Công ty TNHH Xây dựng ILSHIN (Hàn Quốc) liên quan việc 
sáp nhập một chung cư cao tầng và 1 dự án đô thị mới tại Hà Nội với 
tổng giá trị 70 triệu đô la Mỹ. 

 Tiến hành thẩm tra rà soát pháp lý cho Công ty Corona Việt Nam (Nhật 
Bản) tại tỉnh Hưng Yên, Việt Nam (2013). 
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 Tư vấn cho Công ty tài chính AEON (Nhật Bản) bao gồm thực hiện thẩm 
tra rà soát pháp lý liên quan đến việc dự tính đầu tư vào “Thế giới di 
động” (2012). 

 Tư vấn cho M-Pay và Vietsoftware (Vietnam) trong việc mua lại cổ 
phần bởi Quỹ đầu tư mạo hiểm IDG Việt Nam (2012). 

 Tư vấn cho Quỹ đầu tư IDG (Mỹ) về giao dịch chào bán cổ phần riêng 
lẻ có sự tham gia của các công ty Việt Nam (2011). 

 Tư vấn cho Công ty TNHH Đối Tác Phát triển Indochina (Đảo Cayman) 
và Công ty TNHH Quản lý vốn AIM (Mỹ) liên quan đến đầu tư tài chính 
cho các công ty Việt Nam (2010). 

 Tư vấn cho Apollo (B.V.I) về mua lại cổ phần của Prudential Việt Nam 
trong Công ty TNHH Apollo Việt Nam (2010) (U.K.). 

 Tư vấn cho Quỹ đầu từ IDG Việt Nam (Mỹ) về mua lại cổ phần tại Công 
ty cổ phần truyền thông Việt Nam (2010). 

 Tư vấn cho Công ty TNHH SEAF Blue Water Growth Fund (Mỹ) và Công 
ty SEAF SME Financial trong một số dự án đầu tư tài chính vào một số 
công ty lớn tại Việt Nam.  

 Tư vấn cho Công ty TNHH Điện tử ILJIN và Công ty JLJIN Global (Hàn 
Quốc) về vấn đề bán cổ phần trong một công ty liên doanh để liên 
doanh với đối tác trong công ty đó (2009). 

 Tư vấn cho Sehwa về mua lại cổ phần của Công ty TNHH Jinho Textile 
(Hàn Quốc) thuộc công ty Sehwa Embroidery Việt Nam. 

 Tư vấn cho Công ty Shinwon (Hàn Quốc) về chuyển nhượng cổ phần 
cho Công ty Bangsun Textile thuộc Công ty TNHH Bangsun Việt Nam 
(2008). 

 Tư vấn cho Ferroli S.p.a (Ý) về việc sáp nhập hai công ty có 100% vốn 
đầu tư nước ngoài tại Việt Nam (2008). 

 Tư vấn cho Công ty Deawoo International (Hàn Quốc) về việc mua lại 
một nhà máy may mặc Việt Nam (2006). 

 Tư vấn cho Công ty Ebara (Nhật Bản) về việc mua lại một công ty cổ 
phần (2005). 

 Tư vấn cho VNPT/VDC (Vietnam) về việc bán cổ phần cho Công ty 
TNHH Kalet (Hàn Quốc) (2005). 

 Nhượng Quyền Thương Mại 

 Là luật sư của Miniso Hong Kong Co., Ltd. trong giao dịch nhượng 
quyền thương mại kinh doanh cửa hàng tiện ích dưới thương hiệu 
Miniso tại Việt Nam. 

 Tư vấn cho Công ty Cổ phần Thiên Sơn về giao dịch mua quyền thương 
mại của một nhà hàng thịt nướng từ Outback Steakhouse 
International L.P của một tập đoàn của Mỹ để mở nhà hàng thịt nướng 
tại Việt Nam. 

 Tư vấn cho Công ty TNHH Ministop về giao dịch nhượng quyền thương 
mại kinh doanh dịch vụ bán lẻ với Tập đoàn Trung Nguyên để mở các 
cửa hàng tiện lợi nhượng quyền thương mại mang tên “MINISTOP và 
Hình” tại Việt Nam. 

 Tư vấn cho Công ty Papa John’s International, một công ty lớn của Mỹ 
liên quan đến Thỏa Thuận về Phát Triển Nhượng Quyền Thương Mại 
Tiêu Chuẩn theo quy định của Luật Việt Nam; cung cấp bản dịch Tiếng 
Việt của Thỏa Thuận về Phát Triển Nhượng Quyền Thương Mại. 
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 Tư vấn cho Công ty Cổ Phần Thiên Sơn, một công ty của Việt Nam trong 
giao dịch nhận nhượng quyền thượng mại của gà Popeyes và Biscuits 
từ Công ty AFC (Mỹ)  (2009). 

 Tư vấn cho GNC (Mỹ) về giao dịch hoạt động nhượng quyền thương 
mại với bên nhận nhượng quyền là CTCP Thực Phẩm Dinh Dưỡng Kim 
Linh để mở và hoạt động hệ thống của hàng bán lẻ các sản phẩm dinh 
dưỡng dưới các thương hiệu của GNC (2008) tại Việt Nam.  

 Là luật sư cho Công ty TNHH Toyota Motor về giao dịch cấp quyền sử 
dụng nhãn hiệu và chuyển giao công nghệ sản xuất xe ô-tô cho Công ty 
TNHH Toyota Motor Việt Nam tại tỉnh Vĩnh Phúc (1998). 

 Là luật sư cho Công ty TNHH Hino Motor về giao dịch cấp quyền sử 
dụng nhãn hiệu và chuyển giao công nghệ sản xuất xe ô tô Hino tại Việt 
Nam (1996). 

 Là luật sư của Robbins & Baskin (Mỹ) về giao dịch nhượng quyền 
thương mại kinh doanh Kem Robbins & Baskin 31 mùi vị tại Việt Nam 
(1996). 

 Sở Hữu Trí Tuệ (sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng, bản 
quyền tác giả…) 

 Tư vấn xây dựng chiến lược đăng ký và bảo hộ nhãn hiệu 

 Tư vấn cho Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam về chiến lược 
bảo hộ các nhãn hiệu chính của Tập đoàn tại Việt Nam và tại các 
quốc gia khác trong trọng điểm phát triển của Tập đoàn; là luật sư 
của Tập đoàn thực hiện các thủ tục đăng ký bảo hộ tại Việt Nam 
và quốc tế qua Thỏa ước/Nghị định thư Madrid. 

 Tư vấn cho Tập đoàn Hòa Phát về chiến lược bảo hộ nhãn hiệu tại 
Việt Nam và các quốc gia khác trên thế giới; cơ cấu lại nhãn hiệu, 
xác định thành phần chính, thành phần phụ và các phương án 
chống lại sự xâm pạm.  

 Tư vấn cho Tập đoàn Bảo Việt về chiến lược và đăng ký nhãn hiệu 
chủ đạo của Tập đoàn tại Việt Nam và ở nước ngoài. 

 Là luật sư tư vấn về chiến lược đăng ký, tái cấu trúc lại cơ chế quản 
lý và cấp quyền khai thác sử dụng nhãn hiệu cho các công ty con, 
công ty thành viên của Tổng Công ty Hadico; 

 Là luật sư của Tập đoàn Acava và Toto (nước ngoài) trong việc 
thực hiện chiến lược cơ cấu lại quyền sở hữu nhãn hiệu đồ uống 
tại Châu Á; thực hiện đăng ký và chuyển nhượng hàng trăm nhãn 
hiệu đồ uống tại Việt Nam, Lào, Cambodia, Myanmar, Malaysia, 
Singapore, Indonesia, Thailand. 

 Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp và bản 
quyền tác giả tại Việt Nam, các nước ASEAN, Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản 
và Hàn Quốc:  

 Kể từ năm thành lập cho đến cuối năm 2017, tư vấn và đại diện 
cho nhiều khách hàng nước ngoài là doanh nghiệp đăng ký bảo hộ 
gần 1000 sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, quyền tác 
giả phần mềm máy tính, chương trình máy tính, tác phẩm mỹ 
thuật ứng dụng, quyền liên quan trong lĩnh vực điện ảnh, âm nhạc 
tại Việt Nam, Cộng hòa DCND Lào, Myanmar, Singapore, Thailand, 
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Malaysia, Cambodia, Mỹ. Số vụ việc cụ thể rất nhiều nên chúng tôi 
không liệt kê chi tiết tại bản kinh nghiệm này. 

 Kể từ năm thành lập cho đến cuối năm 2017, tư vấn và đại diện 
cho nhiều doanh nghiệp Việt nam (như Tập đoàn Cao Su Việt Nam, 
Tổng Công Ty Thuốc Lá Việt Nam, Tập Đoàn Dầu Khí Việt Nam, 
Tổng Công Ty Lương Thực Miền Nam, Highland Coffee, v.v…) đăng 
ký và thực hiện các khiếu nại để đạt được bảo hộ các nhãn hiệu 
của doanh nghiệp Việt Nam tại các quốc gia trên thế giới dưới hình 
thức nộp đơn trực tiếp và thông qua hệ thống Thỏa ước Madrid 
và Nghị định Thư Madrid. Những quốc gia thường xuyên thực hiện 
dịch vụ này gồm Cộng hòa DCND Lào, Cambodia, Thái Lan, 
Myanmar, Malaysia, Nhật Bản, Thailand, Singapore. Số vụ việc cụ 
thể rất nhiều nên chúng tôi không liệt kê chi tiết tại bản kinh 
nghiệm này. 

 Thực thi quyền sở hữu trí tuệ:  

 Là luật sư của chủ nhãn hiệu - hãng xe máy Piaggio (cộng hòa Ý) 
trong vụ án khiếu nại Tổng Công ty Hóa Dầu Petrolimex xâm phạm 
kiểu dáng xe máy Vespa của Piaggio trong hoạt động quảng cáo 
trên đài truyền hình Việt Nam và internet.  

 Là luật sư của hãng sản xuất líp xe đạp nổi tiếng của Ấn Độ - Gemko 
Thermo Mechaniks trong vụ án khiếu nại Công ty Thiên Thanh Việt 
Nam chiếm quyền nhãn hiệu và sản xuất hàng giả mang nhãn hiệu 
DARVIN của Gemko Thermo Mechniks tại Việt Nam. 

 Là luật sư của Công ty CP Dược Mỹ Phẩm ICA trong vụ án hủy nhãn 
hiệu dược phẩm “ICAZ” của Hãng dược Prizer (USA) tại Việt Nam 
với lý do 5 năm không sử dụng tại Việt Nam. Vụ án này sau đó 
được Tạp chí Sở Hữu Trí Tuệ Châu Á (Asia IP Magazine) trụ sở tại 
Hong Kong trao giải thưởng “Vụ Án Hủy Nhãn Hiệu Tiêu Biểu Năm 
2009”.  

 Bất Động Sản 

 Tư vấn cho Deawoo E&C liên quan đến dự án Trung tâm khu vực Tây 
Hồ Tây tại Hà Nội. 

 Tư vấn cho Gamuda Land Việt Nam về dự án đô thị mới Công viên Yên 
Sở tại Hà Nội. 

 án biệt thự. 
 Tư vấn cho 6 nhà đầu tư Hàn Quốc về việc phát triển dư án khu đô thị 

mới 820ha tại Hồ Tây, Hà Nội. 
 Tư vấn cho Family Practice Practice về mua lại 10,000 m2 đất tại thành 

phố Hồ Chí Minh để xây dựng bệnh viện. 
 Tư vấn cho Tập đoàn đầu tư Gia Tuệ cho dự án Khu dân cư mới 

2.975ha tại thành phố Hồ Chí Minh; 65.000 m2 đất góp vốn cho Bệnh 
viện Hy Vọng. 

 Tư vấn cho Công ty TNHH Deaha để xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử 
dụng đất cho 29.500 m2 cho khu Khách sạn Deawoo Hà Nội. 

 Tư vấn cho Flecheur, Ngo & Associes and nhà đầu tư quốc tịch Pháp 
về mua lại khu phức hợp Ocean Place gồm có khách sạn, chung cư, tòa 
nhà văn phòng và trung tâm thương mại tại 83B Lý Thường Kiệt, Hà Nội 
từ Công ty TNHH Ever-Fortune – 100% vốn đầu từ Đài Loan. 
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 Tư vấn cho Tập đoàn Samsung cho việc bán khu phức hợp Rose Garden 
25 tầng gồm có chung cư, tòa nhà văn phòng ở Ngọc Khánh, Hà Nội. 

 Tư vấn cho Công ty đầu tư Fidelity (Singapore) về đề xuất đầu tư 4 tỷ 
USD vào dự án Công viên Yên Sở ở Hà Nội. 

 Tư vấn cho Tập đoàn Đầu tư TCT về mua lại 3500 m2 đất từ CIRI, một 
công ty cổ phần tại Việt Nam. 

 Tư vấn cho Công ty TNHH ILSHIN Construction về mua lại chung cư cao 
cấp và dự án đô thị mới tại Hà Nội với tổng giá trị là 70 triệu USD. 

 Tư vấn cho Ndex Technology Inc. về mua lại 800 m2 đất ở thành phố 
Hồ Chí Minh cho việc phát triển, xây dựng toàn nhà văn phòng cao cấp. 

 Tư vấn cho Công ty TNHH Collaris các vấn đề về đầu từ và ưu đãi tài 
chính liên quan đến khu đất trị giá 112 triệu USD cho dự án Tòa nhà 65 
tầng – Dự án Tòa nhà Hà Nội Landmark trên đường Liễu Giai, Hà Nội. 

 Tư vấn cho một nhà đầu tư Singapore về mua lại cổ phiếu của Công ty 
TNHH Furama Resort tại Đà Nẵng, Việt Nam. 

 Lao động  

Chúng tôi đã tư vấn các vấn đề lao động cho các khách hàng là các doanh nghiệp 
Việt Nam các công ty có vốn đầu tư nước ngoài, văn phòng đại diện, các nhà 
thầu quốc tế thực hiện các dự án xây dựng, tư vấn, BOT, BT, PPP tại Việt Nam. 
Các dịch vụ đã được thực hiện có thể khái quát gồm tư vấn tuyển dụng, soạn 
thảo hợp đồng lao động, hợp đồng trách nhiệm vật chất, hợp đồng bảo mật, 
thỏa thuận không cạnh tranh, nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể; giấy 
phép lao động cho người nước ngoài, thẻ tạm trú v.v... Vì các việc này rất nhiều 
nên chúng tôi chỉ liệt kê một số kinh nghiệm điển hình dưới đây: 

 Là luật sư của Modes Moose Inc. (Canada) về giao dịch thuê lại lao 
động tại Việt Nam để giám sát các hoạt động may mặc cho các hãng 
thời trang nổi tiếng trên thế giới; Soạn thảo các hợp đồng hợp tác giữa 
hai bên, hợp đồng lao động, giấy phép lao động, thuế thu nhập cá 
nhân… 

 Là luật sư của AHF (AIDS Healthcare Foundation) (Mỹ) về hợp đồng 
chuyên gia, hợp đồng lao động đối với các chuyên gia làm việc cho AHF 
tại Việt Nam. 

 Là luật sư của Winrock International (Mỹ) về giao dịch hợp đồng với 
các chuyên gia, hợp đồng lao động; rà soát, tư vấn và sửa đổi Employee 
Handbook (Quy Chế Lao Động); đăng ký Quy Chế Lao Động với Sở LĐ-
TB-XH. 

 Là luật sư của Petronas trong giao dịch cơ cấu lại lao động trong công 
ty con của Petronas tại Việt Nam, thực hiện kế hoạch tái cấu trúc hoạt 
động đầu tư của Petronas tại Việt Nam.  

 Giải pháp về mỗi quan hệ lao động của thành viên Ban giám sát trong 
công ty tài chính - Công ty TNHH Tài chính Toyota Vietnam: Là luật sư 
tư vấn cho Công ty TNHH Tài Chính Toyota Việt Nam liên quan đến 
phương án ký hợp đồng lao độngvới các thành viên Ban giám sát tuân 
thủ quy định tại Luật Các Tổ Chức Tín Dụng và Bộ Luật Lao Động.  

 Đánh giá hiệu suất công việc kết thúc năm theo chuẩn quốc tế của 
Petronas Malaysia Limited: Là luật sư tư vấn cho Petronas Malaysia 
trong việc áp dụng đánh giá hiệu suất công việc kết thúc năm theo quy 
chuẩn quốc tế (iPMS) cho tất cả nhân viên ở các công ty con tại Việt 



 
 
 
 
 

Page | 9 – Lý lịch Nguyễn Anh Tuấn 

Nam. Các đánh giá này rất phức tạp về mặt cấu trúc, quy định và công 
thức, và khá mới đối với pháp luật Việt Nam. 

 Tư vấn lao động và chính sách lao động của nhân viên, y-tá, bác sỹ và 
các chuyên gia nước ngoài trong Bệnh viện Đa khoa Thu Cúc: Năm 
2010, là luật sư tư vấn cho Bệnh viện Thu Cúc về hợp đồng lao động, 
hợp đồng trách nhiệm tài sản, hợp đồng trách nhiệm y tế với người lao 
động làm các công việc đặc thù khác nhau, gồm cả đầy đủ thời gian và 
bán thời gian, đảm bảo tuân thủ quy định của Luật Khám chữa bệnh và 
Bộ luật Lao động Việt Nam. 

 Là luật sư của Công ty Dược phẩm và Công nghệ Sinh học ICA về lao 
động, bao gồm cả hợp đồng lao động, hợp đồng trách nhiệm tài sản và 
hợp đồng trách nhiệm với người lao động trên cơ sở Luật Khám Bệnh, 
Chữa Bệnh và Bộ Luật Lao động Việt Nam. 

 Giao Dịch Vay 

 Là luật sư của Piaggio Vietnam trong giao dịch vay 20 triệu USD với 
Vietinbank.  

 Là luật sư của Quỹ đầu tư SEAF Blue Waters Growth Fund Limited 
(USA) trong 30 giao dịch đầu tư tài chính vào các công ty Việt Nam (từ 
2009 đến nay). 

 Là luật sư của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) trong 
thỏa thuận vay hợp vốn do Mashreqbank PSC and Maybank 
Investment Bank Berhad thu xếp; 

 Là luật sư của Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) trong 
một thỏa thuận trị vay giá 300 triệu USD được cấu trúc như khoản vay 
hợp vốn. (2012). 

 Tư vấn cho Ngân hàng VIB trong việc phân loại hình thức tín dụng tiêu 
chuẩn và soạn thảo mẫu hợp đồng tín dụng và công cụ tiêu chuẩn 
(2011). 

 Tư vấn về hoạt động và tổ chức của Công ty Tài chính Toyota Việt Nam 
(2011). 

 Tư vấn về hoạt động và tổ chức của Công ty Tài chính AEON (Nhật Bản) 
(2010 đến nay). 

 Tư vấn và soạn thảo hồ sơ dự án xin cấp 5 triệu USD tín dụng ưu đãi 
trong Chương trình tín dụng ưu đãi của Chính phủ Phần Lan cho Việt 
nam để đầu tư trang thiết bị y-tế cho Bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa 
(2007). 

 Tư vấn cho Daewoo E&C Hợp đồng vay 69 triệu USD để xây dựng Tổ 
hợp Khách sạn Hanoi Daewoo giữa Công ty TNHH Daeha và bên cho 
vay Daewoo E&C, bao gồm cả việc tư vấn và đăng ký các hợp đồng thế 
chấp tài sản thế chấp cho khoản vay (2006). 

 Đại diện cho Noble Development PLC trong giao dịch cho vay trị giá 5 
triệu đô la Mỹ do Noble (Singapore) Pte Ltd cấp cho Công ty Điện tử Hà 
Nội (Hanel) để đóng góp cho dự án liên doanh sân golf Kim Nỗ tại Đông 
Anh, Hà Nội (2006). 

 Đại diện cho Ngân hàng Keppel Bank (Singapore) trong Hợp đồng vay 
35 triệu USD để đầu tư xây dựng Tòa nhà Saigon Center tại thành phố 
HCM (1999). 

 Tư vấn cho Tập đoàn Bảo Việt về hợp đồng phát hành riêng lẻ của Tập 
đoàn Bảo Việt (đã niêm yết) cho HSBC. 
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 Y-tế-Chăm Sóc Sức Khỏe 

 Là luật sư tư vấn cho CTCP Healthcare Lostus liên doanh với Tập đoàn 
Hưng Thịnh thành lập một phòng khám đa khoa Lotus-Hưng Thịnh tại 
TP HCMC. 

 Là luật sư tư vấn cho Tập đoàn GE Healthcare (Mỹ) đầu tư nâng cấp 
cơ sở vật chất kỹ thuật (thiết bị y-tế) cho các bệnh viện: Bệnh viện đa 
khoa Thanh Hoá - 620 giường bệnh; Bệnh viện đa khoa trung tâm Thái 
Nguyên - 650 giường bệnh; Bệnh viện đa khoa Cao Bằng - 400 giường 
bệnh; và Bệnh viện đa khoa Nghệ An – 600 giường bệnh. Mục đích của 
việc thực hiện các cuộc khảo sát là tìm kiếm các khoản tín dụng ưu đãi 
từ các nhà tài trợ quốc tế (Phần Lan, Thụy Sĩ, và Hà Lan). 

 Là luật sư tư vấn cho Tập đoàn Bảo Hiểm Sức Khỏe Harel (Israel) về 
đầu tư xây dựng một mô hình bảo hiểm sức khỏe kết hợp với các bệnh 
viện khám chữa bệnh tại Việt Nam với giá trị đầu tư 10 triệu đô la Mỹ. 

 Là luật sư tư vấn cho Kinesis Physio & Rehab Pte Ltd. (Thụy Sỹ) thành 
lập một phòng khám đa khoa và khu phục hồi chức năng tại Hà Nội, 
Việt Nam. 

 Là luật sư tư vấn cho Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Thu Cúc về thành lập 
và các hoạt động của bệnh viện, bao gồm cả các quy định của bệnh 
viện, giấy phép hành nghề hoạt động của bệnh viện, hợp đồng lao động 
với các bác sỹ, hợp tác kinh doanh với một bệnh viện Singapore để 
thành lập và hoạt động một trung tâm điều trị ung thư ở Việt Nam. 

 Giáo Dục – Đào Tạo 

 Là luật sư của Công ty Grapecity Co., Ltd. (Nhật Bản) trong dự án xin 
cấp phép để thực hiện chương trình làm quen tiếng Anh cho trẻ mầm 
non.  

 Là luật sư của British University Vietnam (U.K.) trong nhiều thủ tục để 
thành lập và hoạt động của trường Đại học Anh Quốc tại Việt Nam. 

 Là luật sư của Apollo Education (U.K.) trong việc thành lập các trung 
tâm dạy – đào tạo tiếng Anh tại Việt Nam. 

 Là luật sư của MorningStar Kindergarten (Finland) thành lập trường 
mầm non tại Hà Nội.  

 


