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LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN  
 
 Doanh nghiệp và Thương 

mại  
 Mua bán sáp nhập doanh 

nghiệp 
 Ngân hàng và Tài Chính 
 Bất động sản 
 Xây dựng và Đấu thầu  
 Đầu tư nước ngoài 
 Sở hữu trí tuệ & Nhượng 

quyền thương mại 
 Lao động  
 Giải quyết tranh chấp  

 

TIỂU SỬ 
 
Ông Việt đã hoạt động trong lĩnh vực luật từ năm 2000 và hiện là 
luật sư xuất sắc tại Việt Nam. Khách hàng của Luật sư Việt bao gồm 
các tập đoàn đa quốc gia như Chemonics International (Mỹ), Dunkin 
Brands (Mỹ), Papa John (Mỹ), Daewoo E & C (Hàn Quốc), Samsung 
E&C (Hàn Quốc), POSCO E&C (Hàn Quốc), Hyundai E&C (Hàn 
Quốc), Nippon Steel & Sumikin Engineering (Nhật Bản), Sojitz (Nhật 
Bản), PETRONAS (Malaysia), Qatar Airlines (Qatar), TOTAL (Pháp), 
Capitaland (Singapore), Gamuda Land (Malaysia), Ngân hàng ANZ, 
UNDP... Luật sư Việt đang cung cấp các dịch vụ pháp lý cho một số 
lượng lớn các tập đoàn của Việt Nam thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau 
bao gồm phát triển bất động sản, nhà máy thủy nhiệt điện, xây dựng 
công trình, sản xuất giấy và bột giấy, logistics, chứng khoán, bảo 
hiểm, ngân hàng ... Một số khách hàng Việt Nam nổi bật của Luật sư 
bao gồm Handico, Vietracimex, PVC, Ocean Group, Agriseco, 
Viglacera, Bảo hiểm Bảo Việt, Bảo hiểm PVI, Ngân hàng VIB...  
 
GIẢI THƯỞNG 
 

 IBA 2007 Học bổng Khoá đào tạo về mua bán sáp nhập 
doanh nghiệp  

 TLBU 2004 Học bổng Khóa Đào tạo Thạc sỹ Luật Quốc tế 
 IPBA 2003 Học bổng M.S. LIN dành cho Luật sư trẻ Châu Á 

 
HỘI HÀNH NGHỀ 
 

 Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội 
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 Liên đoàn Luật sư Việt Nam 
 
ĐÀO TẠO  
 

 Mua bán Sáp nhập doanh nghiệp quốc tế, Đại Học Luật Anh 
Quốc và Xứ Wales, Anh Quốc (2007); 

 Thạc sỹ luật, Đại Học Luật và Kinh Doanh Quốc Tế (TLBU), 
Seoul, Hàn Quốc (2006); 

 Nghiên cứu thực tế tại các Tổ chức Quốc tế (2006): Học viện 
TLBU tại Paris, Tổ chức Thương Mại Thế Giới (WTO) và Tổ 
chức Sở Hữu Trí Tuệ Thế Giới (WIPO) tại Geneva; Toà án 
Hình sự Quốc tế & Toà án Tư pháp Quốc tế  (ICC & ICJ) tại 
Hague; Uỷ ban Châu âu tại Brussels, Bỉ; 

 Cử nhân luật, trường Đại Học Luật Hà Nội, (1999); 
 Đại Học Kinh Tế Quốc Dân, Viện Quản trị Kinh doanh, Hà 

Nội (2000); 
 Kỹ năng luật sư, Học viện Tư pháp, Hà Nội (2003). 

 
DIỄN THUYẾT 
 

 Bài phát biểu “Thực thi pháp luật hợp đồng ở Việt Nam”, Hội 
thảo Quốc tế “Báo cáo môi trường kinh doanh” do Ngân hàng 
thế giới và Bộ Ngoại giao Hàn Quốc tổ chức tại Seoul, Hàn 
Quốc năm 2011; 

 Bài phát biểu “Các vấn đề luật lao động Việt Nam”, Hội thảo 
Quốc tế “Dịch chuyển đến Việt Nam” tại Singapore, được tổ 
chức bởi Key Media, 2006; 

 Bài phát biểu “Kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam”, Hội nghị 
Châu Á của Mackrell International tổ chức tại Hà Nội, 2008 

 
 BÀI VIẾT  
 

 Ông Việt là người đóng góp nhiều cho sự phát triển hệ thống 
pháp luật tại Việt Nam thông qua trên 50 bài viết bình luận 
về các quy định pháp luật Việt Nam và đề xuất cho sự phát 
triển. Các bài viết được đăng trên tạp chí khu vực và quốc tế, 
như tạp chí Asian Counsel Magazines, Asia Law & Practice 
Magazines, Vietnam News, Vietnam Investment Review, Báo 
đầu tư; 

 Ông Việt là một trong những tác giả của ấn phẩm “Môi 
trường pháp lý cho dịch vụ phát triển kinh doanh tại Việt 
Nam” do Dự án Phát triển doanh nghiệp vừa và nhỏ của GTZ 
xuất bản năm 2004; và ấn phẩm “Pháp luật Hợp đồng” do 
GTZ và Bộ Tư pháp xuất bản năm 2009; 

 Ông Việt là một trong những tác giả đóng góp nhiều năm cho 
dự án nghiên cứu về thứ hạng, mức độ thuận lợi của môi 
trường kinh doanh tại Việt Nam cho ấn phẩm thường niên 
“Báo cáo môi trường kinh doanh” do Ngân hàng Thế giới 
(WB) xuất bản. 

 
 


