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Kinh nghiệm liên quan 
 

 Doanh nghiệp & Thương 
mại 

 Mua  bán & Sác nhập 
 Ngân hàng & Tài chính 
 Đầu tư nước ngoài 
 Việc làm & Lao động 
 Giải quyết tranh chấp 

LÝ LỊCH 
 
Ông Quốc là một luật sư cộng sự có 8 năm kinh nghiệm làm việc làm 
việc tại Công ty Luật TNHH Bizconsult. Ông đã tư vấn cho nhiều 
khách hàng gồm các ngân hàng và tổ chức tài chính, các tập đoàn đa 
quốc gia, các công ty đầu tư tài sản và vốn nước ngoài, các doanh 
nghiệp nhà nước và các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở nhiều khu vực 
khác nhau. Ông chủ yếu chuyên về Giải quyết Tranh chấp, Dự án 
Đầu tư, các Giao dịch Doanh nghiệp và Thương mại, Mua bán & Sác 
nhập, Ngân hàng & Tài chính và Tái cơ cấu Doanh nghiệp. Ông Quốc 
đại diện cho nhiều khách hàng giải quyết tranh chấp trước trọng tài. 
Ông Quốc cũng đã thành công trong việc công nhận và cho thi hành 
phán quyết của Trung Tâm Trọng Tài Quốc tế Singapore (SIAC) ở 
Việt Nam, đây là trường hợp đầu tiên công nhận và cho thi hành các 
phán quyết của trọng tài Trung Tâm Trọng tài Quốc tế Singapore tại 
thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Ông Quốc tư vấn về giao dịch 
mua bán và sác nhập, hợp đồng thương mại, lao động, quản trị 
doanh nghiệp, giao dịch thương mại và các doanh nghiệp kinh doanh 
bất động sản đang hoạt động tại Việt Nam. Ông Quốc có kinh nghiệm 
làm việc với nhiều Công ty luật quốc tế, khu vực và trong nước như 
Pinsent Masons (Anh, HK), Yulchon (Hàn Quốc), Bae Kim và Lee 
(Hàn Quốc) với các giao dịch mua bán và sác nhập, giải quyết tranh 
chấp tại Hội Đồng Trọng Tài Của Phòng Thương mại quốc tế và 
Trung Tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam. 
 
Các vụ việc nổi bật: 
 

 Dự án đầu tư, Doanh nghiệp & Thương mại; 
 Các giao dịch Mua bán & Sác nhập; 
 Đại diện cho Posco E & C để giải quyết tranh chấp tại Trung 

Tâm Trọng Tài Quốc Tế Việt Nam (2016); 
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 Tư vấn về việc tuân thủ pháp luật Việt Nam của các thỏa 
thuận vay thương mại của Ngân hàng Thương mại Hua 
Nam (Đài Loan) (2016); 

 Đại diện cho một công ty quản lý và điều hành khách sạn 
Singapore trong việc công nhận và cho thi hành các phán 
quyết của Trung Tâm Trọng tài Quốc tế Singapore tại Việt 
Nam (2014). 

 
KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN 
 

 Doanh nghiệp & Thương mại 
 Ngân hàng, Doanh nghiệp và Dự án tài chính 
 Mua  bán & Sác nhập 
 Việc làm & Lao động 
 Dự án đầu tư 
 Tham gia tố tụng 

 
GIẢI THƯỞNG 
 

 “Luật sư của năm 2013 của Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí 
Minh – Công ty Luật TNHH Bizconsult” 

 
THÀNH VIÊN 
 

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

 
GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

 Bộ Tư pháp, Học viện Tư pháp, Kỹ năng hành nghề Luật sư 
(2011); 

 Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh - Khoa Kinh tế và 
Luật, TP Hồ Chí Minh (2009). 
 

ẤN PHẨM 
 

 “Certificate of Appreciation from The World Bank for his 
contribution to Doing Business 2016” 

 “Certificate of Appreciation from The World Bank for his 
contribution to Doing Business 2017” 

 
 
 
 

  

 
 
 


