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KINH NGHIỆM LIÊN QUAN 

 Doanh Nghiệp & Thương Mại 
 Giải Quyết Tranh Chấp 
 Bất Động Sản 
 Thẩm Tra Pháp Lý, Mua Bán & Sáp 

Nhập;  
 Dự Án Đầu Tư (Nước Ngoài tại Việt 

Nam & Ra Nước Ngoài) 
 Hợp Đồng 
 Sở Hữu Trí Tuệ 
 Lao Động 

 

TIỂU SỬ 

Ông Kiên hành nghề luật sư từ năm 2016. Đến nay, với hơn 6 năm kinh nghiệm 
trong lĩnh vực Giải Quyết Tranh Chấp, Doanh Nghiệp, Mua Bán & Sáp Nhập, 
Dự Án Đầu Tư và nhiều lĩnh vực pháp lý khác, ông Kiên được đánh giá là luật 
sư có nhiều triển vọng. 

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

ĐÀO TẠO 

 Học Viện Tư Pháp, Khóa đào tạo Nghề Luật sư 
 Trường Đại học Luật Hà Nội, Cử Nhân Luật Kinh tế 
 Khoá đào tạo nghề Sở hữu trí tuệ bởi Công ty luật Baker&McKenzie Việt 

Nam 

HIỆP HỘI NGHỀ NGHIỆP 

 Đoàn Luật Sư Hà Nội 
 Liên Đoàn Luật Sư Việt Nam 

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

 Giải quyết tranh chấp  

 Đại diện cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt 
Nam trong việc thu hồi nợ, yêu cầu thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh;  

 Đại diện cho Lotte Việt Nam trong việc yêu cầu trả lại thuế GTGT đã 
thanh toán;  

 Đại diện cho Công ty Cổ phần Thanh toán điện tử VNPT trong việc 
yêu cầu thực hiện nghĩa vụ thanh toán;  

 Đại diện cho Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Quốc tế Mặt Trời 
Đỏ trong việc thu hồi nợ; 

 Đại diện và bảo vệ Vietmindo trong tranh chấp liên quan đến hợp 
đồng dịch vụ pháp lý; 

 Đại diện cho Công ty Cổ phần Chứng Khoán Agribank trong việc yêu 
cầu thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo hợp đồng ký quỹ; 

 Đại diện cho Tổng Công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng trong nhiều 
vụ việc tranh chấp trong nhiều lĩnh vực; 
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 Đại diện cho Công ty TNHH Kiến trúc và Quy hoạch Đô thị G8A trong 
việc yêu cầu thực hiện nghĩa vụ thanh toán tại VIAC và bảo vệ Phán 
quyết Trọng tài tại Tòa án; 

 Đại diện cho cổ đông trong việc yêu cầu hủy bỏ nghị quyết ĐHĐCĐ 
của Công ty Công ty Cổ phần Du lịch và Thương mại – VINACOMIN; 

 Đại diện cho người lao động trong việc yêu cầu Công ty Cổ phần Đầu 
tư Phát triển Điện Lực và Hạ Tầng Việt Nam thực hiện đúng nghĩa vụ 
của người sử dụng lao động; 

 
 Doanh nghiệp, Thương mại & Đầu tư  

 Đại diện cho một số khách hàng là các tổ chức nước ngoài và doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài như Amass Global Network Group, 
Công ty Cổ phần Chứng khoán Bản Việt, LK Insurance Services Co. 
Ltd., Toyota Tsusho Việt Nam… với tư cách cố vấn trong các giao dịch 
đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam, đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài, 
hỗ trợ và tư vấn cho các dự án đầu tư trong nhiều lĩnh vực khác nhau 
như sản xuất, dịch vụ phân phối, xuất nhập khẩu, giao dịch bất động 
sản, xây dựng, công nghệ thông tin, bảo hiểm, chứng khoán…  
 

 Thẩm tra pháp lý, Mua bán & Sáp nhập, Tái cấu trúc và Giải thể 

 Đại diện, hỗ trợ trong việc thẩm tra pháp lý phục vụ cho việc mua cổ 
phần của doanh nghiệp mục tiêu, tư vấn cấu trúc giao dịch cho một 
số nhà đầu tư như MIRAE ASSET DAEWOO, Công ty Cổ Phần Chứng 
Khoán Bản Việt, Wipunen Incrementum Investment Partners, Công 
ty Cổ Phần Phân Bón Dầu Khí Cà Mau, Công ty Cổ phần Đầu tư và 
Phát triển BFF và một số công ty, quỹ đầu tư khác  

 Tư vấn và thực hiện thủ tục giải thể/phá sản cho Công ty TNHH Bibus 
Việt Nam, Công ty TNHH Chứng Khoán Và Đầu Tư Sangsangin, Công 
ty TNHH Quán Quân… 
 

 Bất động sản và Xây dựng 

 Tư vấn pháp lý và đánh giá hiện trạng của bất động sản mà Công ty 
Cổ phần Chứng Khoán Agribank dự kiến mua;  

 Tư vấn, soạn thảo bộ hợp đồng mẫu mua bán nhà ở liền kề, chung cư 
cho Tổng Công ty Cổ phần Thương mại Xây dựng; 

 Tư vấn pháp lý cho Công ty TNHH Thương mại Kim Thanh về phương 
án xử lý Hợp đồng góp vốn trong dự án bất động sản; 

 Tư vấn cho Công ty cổ phần đầu tư xây lắp và phát triển nhà HIDC về 
trình tự, thủ tục tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu. 

 
  

 
 
 
 
 

 


