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 Đầu tư nước ngoài 

TIỂU SỬ 

Luật  sư  Nghĩa,  Luật  sư  thành  viên  của  BIZCONSULT  LAW  FIRM, 
có hơn 15 năm kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực tập trung chính trong 
lĩnh vực tư vấn giải quyết tranh chấp với hơn 15 năm kinh nghiệm 
hành nghề. Luật sư Nghĩa từng tư vấn, đại diện và  làm  luật  sư  bảo  
vệ  cho  nhiều  công  ty,  tập  đoàn  lớn  trong  nước cũng như quốc tế 
trong các vụ kiện kinh doanh thương mại. Đặc biệt, Luật sư Nghĩa đã 
tư vấn và làm luật sư bảo vệ cho một nhà đầu tư nước  ngoài  thành  
công  trong  việc  yêu  cầu  Tòa  án  Việt  Nam  công nhận và cho thi 
hành 4 phán quyết của trọng tài Singapore (SIAC). Ngoài ra, Luật sư 
Nghĩa còn tư vấn và đại diện cho khách hàng trong thủ tục hòa 
giải/thương lượng trước khi khởi kiện tại Tòa án có thẩm quyền.  Một  
số  khách  hàng  tiêu  biểu  mà  Luật  sư Nghĩa  đã  và  đang cung  cấp  
dịch  vụ  như  Ngân  hàng  ANZ  Vietnam,  HYUNDAI  E&C, POSCO  
E&C,    DAEWOO  E&C,  Multi  Vision  Plus,  Ocean  Group, France  
Emulsion,  Commonwealth  Bank  in  Vietnam,  Bafo  Group, ILJIN  
Group,  Vietmindo,  Aurora,  SPIE  OGS,  Artelia  International, TCT  
Group,  Hanoi  Golf  Joint  Stock  Company,  Huong  Sen  Import and 
Export Company, V-Trac, Hanaka Group, PVC, Handico, Khang Duy 
Group, Vietracimex... 

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

ĐÀO TẠO 

 Cử nhân luật – Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội; 
 DSU Luật thương mại quốc tế - Đại học Paris II Panthéon – 

Assas, Cộng hòa Pháp; 
 Thạc sỹ nghiên cứu - Luật kinh doanh – Đại học Paris X 

Nanterre, Cộng hòa Pháp; 
 Thạc sỹ thực hành - Luật dân sự và thương mại – Đại học 

Paris V René Descartes, Cộng hòa Pháp; 
 Tốt nghiệp Kỹ năng Hành Nghề Luật sư, Học Viện Tư Pháp.  
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QUỐC GIA CÓ KINH NGHIỆM 

 Việt Nam: Đầy đủ dịch vụ 

HIỆP HỘI NGHỀ NGHIỆP 

 Đoàn Luật Sư Hà Nội 
 Liên Đoàn Luật Sư Việt Nam  

CÁC BÀI VIẾT 

 “Vietnam improves the legal framework on commercial arbitration”, 
Asia Legal Business Online, Sep 2010.  

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

 
 Tư vấn và bảo vệ thành công cho Agribank – Chi nhánh Hà Nội 

trong vụ kiện để thu hồi nợ quá hạn của khách vay là doanh nghiệp 
có trụ sở đăng ký và hoạt động tại quận Đống Đa, thành phố Hà 
Nội. Vụ án đã trải qua giai đoạn sơ thẩm tại TAND quận Đống Đa 
và phúc thẩm tại TAND TP Hà Nội. Bản án sơ thẩm đã tuyên chấp 
nhận toàn bộ nội dung yêu cầu khởi kiện của Agribank Hà Nội, 
buộc Bị đơn phải thanh toán cho Agribank Hà Nội toàn bộ nợ gốc 
và lãi phát sinh. Sau đó, Bị đơn kháng cáo nhưng Tòa án cấp phúc 
thẩm đã bác toàn bộ kháng cáo của Bị đơn và tuyên giữ nguyên 
bản án sơ thẩm. Tổng giá trị tranh chấp: khoảng 40 tỷ VND.  
 

 Tư vấn pháp lý và thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định 
pháp luật để yêu cầu Tòa án có thẩm quyền xét lại Bản án Phúc 
thẩm theo thủ tục giám đốc thẩm nhằm bảo vệ quyền và lợi ích 
hợp pháp cho Agribank Hà Nội trong vụ kiện liên quan đến nghĩa 
vụ bảo lãnh theo thư bảo lãnh mà Agribank Hà Nội đã phát hành. 
Tổng giá trị tranh chấp: hơn 60 tỷ VND.  
 

 Tư vấn và bảo vệ cho Agriseco trong các vụ kiện yêu cầu (các) 
khách hàng thanh toán khoản tiền đã nhận phát sinh từ những hợp 
đồng mua trước quyền nhận tiền bán chứng khoán đã ký với 
Agriseco tại các tòa án có thẩm quyền. Tính đến ngày 08/10/2019, 
đã có 1 vụ kiện tại tỉnh Hải Dương đã được Tòa án ở hai cấp sơ 
thẩm và phúc thẩm tuyên chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện 
của Agriseco và 1 vụ kiện tại TAND quận Ba Đình tuyên bản án 
sơ thẩm chấp nhận toàn bộ yêu cầu khởi kiện của Agriseco. Tổng 
giá trị các tranh chấp: khoảng hơn 100 tỷ VND.  
 

 Tư vấn pháp lý và bảo vệ cho Ngân hàng BIDV (Hội sở chính và 
các chi nhánh) trong một số các vụ xử lý nợ, xử lý tài sản bảo đảm, 
giải quyết tranh chấp liên quan đến các khách hàng vay, khách 
hàng gửi tiết kiệm, các bên bảo đảm cho khoản vay. Tổng giá trị 
các vụ việc đã giải quyết: hơn 50 tỷ VND.  
 

 Luật sư tư vấn và bảo vệ thành công cho Khách hàng trong vụ án 
yêu cầu Ngân hàng Techcombank thực hiện nghĩa vụ thanh toán 
bảo lãnh vô điều kiện mà Ngân hàng đã phát hành. TAND TP Hà 
Nội đã chấp nhận yêu cầu của Nguyên đơn và ra phán quyết buộc 
Ngân hàng Techcombank phải thực hiện nghĩa vụ bảo lãnh đã 
cam kết. Vụ án sau đó bị kháng cáo lên phúc thẩm, tại phiên tòa 
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phúc thẩm, các bên đã đạt được hòa giải và Tòa án cấp phúc thẩm 
đã ra phán quyết công nhận sự thỏa thuận của các đương sự có 
nội dung tuyên buộc Ngân hàng Techcombank phải thanh toán 
cho Nguyên đơn. Tổng giá trị tranh chấp:  khoảng hơn 100 tỷ VND.  
 

 Luật sư đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho Ngân hàng 
ANZ thực hiện thành công hơn 30 vụ việc thu hồi nợ và xử lý tài 
sản bảo đảm cho các khách hàng vay cá nhân và doanh nghiệp 
của Ngân hàng ANZ. Tổng giá trị tranh chấp: khoảng hơn 100 tỷ 
VND.  
 

 Từng là thành viên của Hội đồng Tư vấn pháp lý về việc thu hồi 
nợ và xử lý tài sản bảo đảm của Ngân hàng Standard Chartered 
tại Việt Nam.  
 

 Thành viên nhóm luật sư tư vấn thường xuyên cho Agriseco để 
giải quyết các vụ việc liên quan đến thu hồi nợ của các khách hàng 
Agriseco bao gồm cả tham gia tố tụng tại tòa án các cấp có thẩm 
quyền.  
 

 Luật sư bảo vệ cho Vietmindo trong tranh chấp pháp sinh từ Hợp 
đồng cung ứng dịch vụ bốc xúc đất đá giữa Vietmindo và Nhà thầu 
cung cấp dịch vụ. Tòa án cấp sơ thẩm và phúc thẩm đã ra phán 
quyết hoàn toàn bất lợi cho Vietmindo. Luật sư Nghĩa đã tham gia 
với tư cách luật sư tư vấn và bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho 
Vietmindo để đề nghị thành công Chánh án TAND Tối cao ra quyết 
định kháng nghị bản án theo thủ tục giám đốc thẩm. Hội đồng thẩm 
phán TAND Tối cao đã ra quyết định giám đốc thẩm hủy bản án 
sơ thẩm và phúc thẩm để giao cho TAND tỉnh Quảng Ninh xét xử 
sơ thẩm lại theo quy định pháp luật. Tổng giá trị tranh chấp:  
khoảng 1 triệu USD. 
 

 Luật sư bảo vệ thành công cho Bafo CC Ltd trong việc yêu cầu 
Chủ đầu tư thanh toán chi phí phát sinh từ hợp đồng thầu xây 
dựng và đề nghị Chủ đầu tư thực hiện đúng theo nội dung của hợp 
đồng mà các bên đã ký kết. Tổng giá trị tranh chấp:  khoảng 9 triệu 
USD. 
 

 Luật sư bảo vệ và đại diện cho MVP để yêu cầu Bên cho thuê thực 
hiện đúng nghĩa vụ theo các hợp đồng thuê đã ký kết. Bảo đảm 
quyền của bên thuê được thuê, sử dụng ổn định lâu dài diện tích 
thuê tại các TTTM của Vincom để kinh doanh rạp chiếu phim 
(Platinum). Tổng giá trị tranh chấp:  khoảng hơn 11 triệu USD. 
 

 Luật sư bảo vệ cho DEAWOO E&C trong việc yêu cầu Chủ đầu tư 
thanh toán khoản nợ chi phí thi công phát sinh từ hợp đồng thầu 
xây dựng Khu nhà ở Hi Brand – Văn Phú – Hà Đông – Hà Nội. 
Tổng giá trị tranh chấp:  khoảng 25 triệu USD. 
 

 Luật sư đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Công ty TCT 
trong tất cả các giai đoạn đàm phán, giải quyết sơ thẩm tại tòa án 
và các bên đã đi đến thống nhất hòa giải để giải quyết vụ án liên 
quan đến gói thầu xây dựng một Dự án Khách sạn lớn tại Hà Nội. 
Kết quả, Chủ đầu tư đã chấp nhận thanh toán và đã thực hiện 
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thanh toán cho Công ty TCT. Tổng giá trị tranh chấp: khoảng 38 tỷ 
VND. 
 

 Luật sư đại diện cho Artelia - một nhà thầu tư vấn quản lý dự án 
có quốc tịch Cộng hòa Pháp thực hiện thủ tục pháp lý đề nghị Chủ 
đầu tư thanh toán phí dịch vụ còn thiếu phát sinh từ hợp đồng 
cung cấp dịch vụ tư vấn quản lý dự án cho một Dự án bất động 
sản lớn tại Hà Nội. Kết quả, các bên đã đạt được hòa giải và Chủ 
đầu tư đã thực hiện đúng nghĩa vụ thanh toán cho Artelia mà 
không cần khởi kiện ra VIAC. Tổng giá trị tranh chấp:  khoảng 7 tỷ 
VND. 
 

 Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Công ty Cổ phần 
Sân Golf Hà Nội trong vụ tranh chấp phát sinh từ việc thực hiện 
Nghị quyết của ĐHĐCĐ của Công ty. Vụ án đã được giải quyết 
qua tất cả các giai đoạn sơ thẩm, phúc thẩm và giám đốc thẩm. 
Tổng giá trị tranh chấp:  khoảng 6 triệu USD. 
 

 Luật sư đại diện cho một công ty Singapore yêu cầu thành công 
Tòa án Việt Nam công nhận và cho thi hành quyết định của SIAC 
tại Việt Nam. Tranh chấp phát sinh từ giao dịch bán lại phần vốn 
góp cổ phần trong công ty sở hữu một khách sạn cao cấp tại 
Thành phố Hồ Chí Minh cho một đối tác là Doanh nghiệp Việt Nam. 
Sau khi thực hiện xong hết mọi thủ tục chuyển nhượng và đổi tên 
trên giấy chứng nhận đầu tư, bên phía Việt Nam không thực hiện 
nghĩa vụ thanh toán phần còn lại cho bên bán. Bên bán đã khởi 
kiện ra Trung tâm Trọng tài Quốc tế tại Singapore (SIAC) và đã 
được tuyên thắng kiện. Tổng giá trị tranh chấp:  khoảng 5 triệu 
USD.   
 

 Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Công ty Cổ phần 
Sân Golf Hà Nội (Chủ đầu tư) trong vụ tranh chấp phát sinh từ việc 
thực hiện nghĩa vụ thanh toán theo các hợp đồng thi công xây 
dựng công trình sân golf. Kết quả, các bên đã đạt được hòa giải 
thành công. Tổng giá trị tranh chấp:  khoảng 250.000 USD.  
 

 Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Công ty Hương Sen 
trong vụ tranh chấp phát sinh liên quan đến yêu cầu phạt bảo lãnh 
thực hiện hợp đồng trị giá gần 2 triệu USD. Luật sư đã đưa ra cơ 
sở để loại trừ trách nhiệm do vi phạm hợp đồng vì lý do bất khả 
kháng. Kết quả hai bên đã đi đến hòa giải để giải quyết vụ việc. 
Tổng giá trị tranh chấp: khoảng 2 triệu USD.  
 

 Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các cổ đông nhận 
chuyển nhượng cổ phần để đề nghị VIAC bác yêu cầu thanh toán 
giá chuyển nhượng cổ phần của cổ đông chuyển nhượng vì lý do 
các điều kiện tiên quyết chưa được đáp ứng trong vụ tranh chấp 
phát sinh liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ theo hợp đồng 
chuyển nhượng cổ phần giữa cổ đông cũ và cổ đông mới của 
Công ty Cổ phần Sân Golf Hà Nội. Sau khi VIAC ra phán quyết vi 
phạm pháp luật và bất lợi cho khách hàng, luật sư Nghĩa đã thành 
công trong việc yêu cầu Tòa án có thẩm quyền ra quyết định hủy 
phán quyết của VIAC. Tổng giá trị tranh chấp: khoảng 2 triệu USD. 
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 Luật sư bảo vệ cho Aurora trong vụ tranh chấp liên quan đến 
khoản nợ phát sinh từ hợp đồng hợp tác mà Aurora ký với đối tác 
nước ngoài là một công ty lớn và có uy tín về du lịch của Tây Ban 
Nha. Do đối tác nước ngoài mất khả năng thanh toán và rơi vào 
tình trạng phá sản, Luật sư Nghĩa đã hợp tác với một văn phòng 
luật sư tại Madrid để ghi tên Aurora vào danh mục chủ nợ và xử 
lý theo đúng quy định pháp luật Tây Ban Nha về thủ tục phá sản 
và thanh lý nợ. Tổng giá trị tranh chấp: khoảng 120.000 USD. 
 

 Luật sư tư vấn và bảo vệ thành công cho khách hàng trong một 
vụ tranh chấp yêu cầu bồi thường bảo hiểm công trình dưới biển. 
Ban đầu khách hàng bị công ty bảo hiểm từ chối bồi thường bảo 
hiểm với lý do sự kiện bảo hiểm thuộc trường hợp bị loại trừ trách 
nhiệm bảo hiểm. Tổng giá trị tranh chấp: khoảng 5 tỷ VND. 
 

 Tư vấn và đại diện cho Hanaka Iljin – Công ty FDI thực hiện thủ 
tục khởi kiện ra Tòa án để buộc bên phía Việt Nam thực hiện đúng 
nghĩa vụ hợp đồng mua bán tài sản đã ký. Trong quá trình tòa án 
thụ lý giải quyết vụ án, các bên đã đi đến thống nhất hòa giải, bên 
phía Việt Nam đã thực hiện nghĩa vụ và Hanaka Iljin đã rút đơn 
khởi kiện. Tổng giá trị tranh chấp: khoảng 17 triệu USD. 

 


