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KINH NGHIỆM LIÊN QUAN 

 Doanh Nghiệp & Thương Mại 
 Giao Dịch Vay 
 Bất Động Sản 
 Mua Bán & Sáp Nhập 
 Xuất – Nhập Khẩu, Bán Buôn & Bán 

Lẻ 
 Các dự án đầu tư 
 Nhượng Quyền Thương Mại 
 Lao Động 
 Bất động sản & Xây dựng 
 Tài chính công nghệ 

 Tranh tụng 

TIỂU SỬ 

Ông Việt là Luật sư thuộc Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh và công tác tại 
Công ty Luật TNHH Bizconsult từ năm 2016 đến nay. Với khuynh hướng phát 
triển sự nghiệp đa dạng, thành thạo tiếng Anh, có thể làm tốt trong nhiều lĩnh 
vực như pháp lý doanh nghiệp, pháp lý dự án, tranh tụng tại Tòa án đối với 
những tranh chấp phát sinh trong quá trình doanh nghiệp thực hiện các công 
việc kinh doanh. Có khả năng phát triển trong môi trường nhiều thử thách và 
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 các 
quy trình pháp lý tại doanh nghiệp, pháp lý dự án, quy trình tố tụng, tham gia 
tranh tụng tại phiên Tòa với tư cách người đại diện theo ủy quyền hoặc luật sư 
bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự cũng như đạt được hiệu quả 
cao khi phát triển các phương hướng sáng tạo để giải quyết vụ việc. Cung cấp 
dịch vụ pháp lý đa lĩnh vực như bất động sản, tư vấn các giao dịch vay, trái phiểu, 
mua bán & sáp nhập nhập, các dự án đầu tư, nhượng quyền thương mại, tài 
chính công nghệ. 

ĐÀO TẠO 

 Cử Nhân Luật, Đại học Luật Hà Nội. 
 Tốt nghiệp Kỹ năng Hành Nghề Luật sư, Học Viện Tư Pháp. 

HIỆP HỘI NGHỀ NGHIỆP 

 Đoàn Luật Sư Thành phố Hồ Chí Minh. 
 Liên Đoàn Luật Sư Việt Nam. 

GIẢI THƯỞNG/ĐÁNH GIÁ 

 Luật sư triển vọng năm 2018 của Công ty Luật TNHH Bizconsult. 

Một số kinh nghiệm điển hình mà ông Việt đã xử lý: 
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 Tranh Tụng 

 Là Người đại diện theo ủy quyền của Tập đoàn Đại Dương (OGC) 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 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. 

 Tư vấn và đại diện cho ANZ (Vietnam) giải quyết nhiều vụ kiện đòi nợ 
từ khách hàng vay của ANZ (Vietnam). 

 Là Tư vấn và là đại diện tham gia tố tụng giải quyết tranh chấp liên quan 
đến Hợp đồng vay vốn giữa Công ty cổ phần Hà Tây và bên cho vay 

 Tư vấn và là đại diện tham gia tố tụng giải quyết tranh chấp liên quan 
đến Hợp đồng xây dựng giữa Posco Engineering & Construction 
Co.,LTD và Công ty TNHH Xây dựng Minh Quang. 

 Là Người đại diện theo ủy quyền của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây 
lắp kỹ thuật hạ tầng – PIDI trong vụ án tranh chấp phát sinh từ hợp 
đồng giao khoán với giá trị tranh chấp là gần 12 tỷ Việt Nam Đồng. 

 Là Người đại diện theo ủy quyền của Bị đơn trong vụ án kinh doanh 
thương mại tranh chấp với Công ty cổ phần Cảng Quảng Ninh với giá 
trị tranh chấp là gần 14 tỷ Việt Nam Đồng. 

 Là Người đại diện theo ủy quyền của Công ty Cổ phần Chứng khoán 
Agribank trong vụ án kinh doanh thương mại tranh chấp với Công ty 
Cổ phần sân gôn Ngôi sao Chí Linh với giá trị tranh chấp là gần 38 tỷ 
Việt Nam Đồng. 

 Là Người đại diện theo ủy quyền của Công ty Cổ phần Chứng khoán 
Agribank trong vụ án tranh chấp với bà Tạ Thị Hương Lan với giá trị 
tranh chấp hơn 34 tỷ đồng; 

 Là Người đại diện theo ủy quyền của Công ty Công ty Cổ phần Chứng 
khoán Agribank trong vụ án tranh chấp với ông Nguyễn Văn Hoàn với 
giá trị tranh chấp gần 7 tỷ đồng.  

 Là Người đại diện theo ủy quyền của Công ty Cổ phần Chứng khoán 
Agribank trong vụ án tranh chấp với bà Trần Thị Nguyệt Ánh với giá trị 
tranh chấp gần 4 tỷ đồng. 

 Là Người đại diện theo ủy quyền của Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây 
dựng Sunrise Việt Nam trong vụ án tranh chấp với Công ty Cổ phần 
thương mại và tư vấn Quang Minh với giá trị tranh chấp hơn 4 tỷ đồng. 

 Là Luật sư của Công ty TNHH Kiến trúc và Quy hoạch Đô thị G8A trong 
vụ án tranh chấp với Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Vận tải với 
giá trị tranh chấp gần 2 tỷ đồng. 
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 Là Luật sư của Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank trong vụ án 
tranh chấp với Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Vận tải 
Quốc tế, Ngân hàng thương mại Cổ phần Kỹ thương Việt Nam với giá 
trị tranh chấp hơn 40 tỷ Việt Nam Đồng. 

 Là Luật sư của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển 
Việt Nam (BIDV) trong vụ án tranh chấp hợp đồng gửi tiền tiết kiệm 
với các cá nhân có tiền gửi với giá trị tranh chấp hơn 30 tỷ Việt Nam 
Đồng; 

 Là Luật sư của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển 
Việt Nam (BIDV) trong vụ án tranh chấp hợp đồng bảo hiểm với Tổng 
Công ty Cổ phần Bảo Minh với giá trị tranh chấp hơn 15 tỷ Việt Nam 
Đồng 

 Mua Bán & Sáp Nhập 

 Tư vấn, đánh giá, tham gia xử lý quá trình mua lại cổ phần tại Bệnh 
Viện đa khoa Thanh Hà. 

 Tư vấn, đánh giá, tham gia xử lý quá trình mua lại cổ phần tại Công ty 
Cổ phần chứng khoán Hưng Thịnh. 

 Tư vấn, đánh giá, tham gia xử lý quá trình chuyển nhượng Dự án Bất 
động sản tại địa chỉ số 10 Tràng Thi, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà 
Nội. 

 Tư vấn, đánh giá, tham gia xử lý quá trình mua lại cổ phần tại Miza 
Corporation. 

 Tư vấn, đánh giá, tham gia xử lý quá trình mua lại cổ phần tại Công ty 
TNHH Phân Bón Hàn Việt. 

 Lao Động 

 Tư vấn và là đại diện tham gia tố tụng giải quyết tranh chấp liên quan 
đến Hợp đồng lao động giữa khách hàng là Công ty Cổ phần Chứng 
khoán Agribank với tập thể người lao động. 

 Tư vấn các vấn đề về giải quyết quyền lợi cho người lao động trong 
Công ty Cổ phần Chứng khoán Agribank, Công ty TNHH Kiến trúc và 
Quy hoạch Đô thị G8A. 

 Tư vấn và là đại diện tham gia tố tụng giải quyết tranh chấp liên quan 
đến Hợp đồng lao động giữa khách hàng là Công ty Cổ phần Thương 
Mại Dịch vụ Vua Cua với tập thể người lao động. 

 Tư vấn và là đại diện tham gia tố tụng giải quyết tranh chấp liên quan 
đến Hợp đồng lao động giữa Công ty TNHH Shire Oak Developers với 
Người lao động nước ngoài. 

 Tư vấn và là đại diện tham gia tố tụng giải quyết tranh chấp liên quan 
đến Hợp đồng lao động giữa khách hàng là Công ty Cổ phần Ẩm Thực 
Mặt Trời Vàng (Redsun) với Người lao động nước ngoài. 

 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. 
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 Tư vấn và đánh giá về việc chuyển nhượng dự án của Công ty Cổ phần 
Địa ốc Viha. 

 Tư vấn và đánh giá pháp lý liên quan đến quyền lợi của Nhà thầu phụ 
là Công ty Cổ phần Xây lắp Điện I trong Dự án xây dựng tuyến đường 
sắt đô thị thành phố Hồ Chí Minh, tuyến Bến Thành – Suối Tiên. 

 Tư vấn và đánh giá pháp lý, đại diện cho Công ty TNHH Roeders Việt 
Nam trong Hợp đồng Thiết kế và Thi Công Nhà máy với nhà thầu là 
Công ty TNHH Xây dựng HSB. 

 Tư vấn, đánh giá các vấn đề pháp lý và đại diện cho Công ty TNHH 
Artelia Việt Nam đối với các tranh chấp phát sinh trong hoạt động quản 
lý Dự án, quản lý thi công Dự án Khu phức hợp An Thịnh Đà Nẵng trong 
đó Chủ đầu tư là Công ty Cổ phần PCC An Thịnh Đà Nẵng. 

 Tư vấn, đánh giá các vấn đề pháp lý và đại diện cho Công ty TNHH 
Artelia Việt Nam đối với các tranh chấp phát sinh trong hoạt động quản 
lý Dự án, quản lý thi công Dự án X2 Hội An trong đó Chủ đầu tư là Công 
ty Cổ phần Mỹ Việt. 

 Là Người đại diện theo ủy quyền cho các cá nhân có liên quan trong vụ 
việc tranh chấp khoản phí đặt cọc cho việc chuyển nhượng đất tại 
huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước với tổng giá trị tranh chấp hơn 10 tỷ 
Việt nam Đồng. 

  

 


