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LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN 
 
 Lao động 

 Doanh nghiệp & Thương mại 

 Đầu tư nước ngoài 

 Bất động sản & Xây dựng 

 Mua bán & Sáp nhập 

 Giải quyết tranh chấp 

TIỂU SỬ 
 
Anh Phạm Quốc Kiên gia nhập CÔNG TY LUẬT TNHH BIZCONSULT 
vào năm 2019 với vai trò là Trợ lý pháp lý. Với hơn 08 năm kinh nghiệm, 
Kiên đã hỗ trợ các luật sư trong việc giải quyết các vấn đề pháp lý trong mọi 
lĩnh vực, điển hình là các lĩnh vực lao động, doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài 
cũng như giải quyết các tranh chấp liên quan tới các lĩnh vực kể trên. 
 
 
KINH NGHIỆM 
 
Một số vụ việc điển hình mà Kiên đã tham gia xử lý bao gồm: 
 

 Hỗ trợ luật sư nghiên cứu, cung cấp ý kiến pháp lý cho một cơ quan đại 
diện ngoại giao về phương án xây dựng thang, bảng lương phù hợp với 
pháp luật Việt Nam; 
 

 Tham gia vào quá trình cung cấp tư vấn, sửa đổi Nội Quy Lao Động của 
văn phòng đại diện một tổ chức phi chính phủ của Na-uy tại Hà Nội; 
 

 Tư vấn, bảo vệ thành công một công ty Hà Lan với tư cách là nguyên 
đơn trong vụ kiện yêu cầu thanh toán tiền hàng đối với bị đơn là công 
ty Việt Nam với giá trị tranh chấp là 01 triệu USD; 

 
 Cung cấp tư vấn pháp lý cho khách hàng là một doanh nghiệp nhà nước 

về cấu trúc giao dịch hợp tác kinh doanh với một thương hiệu xe hơi 
toàn cầu có tổng giá trị giao dịch là 10 triệu USD; 

 
 Tư vấn, bảo vệ thành công một công ty Việt Nam trong vụ tranh chấp 

về thanh toán giá hợp đồng xây dựng tại Trung Tâm Trọng Tài Quốc Tế 
Việt Nam (VIAC) với tổng giá trị tranh chấp xấp xỉ 500.000 USD; 

 
 Cung cấp tư vấn, hỗ trợ khách hàng là công ty Việt Nam trong quá trình 

đàm phán hợp đồng nhượng quyền khách sạn với một thương hiệu 
khách sạn toàn cầu. 
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