CAO ĐĂNG DUY
Hòa giải viên Trung tâm Hòa giải thương mại quốc tế Việt Nam (VICMC)
Luật sư, Cộng sự Cấp cao, Rajah & Tann LCT
Cử nhân luật (Đại học luật Hà Nội)

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
o

Cử nhân luật (Đại học luật Hà Nội)

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
o

Đầu tư, quản trị doanh nghiệp, bảo hiểm, xây dựng, đối tác công tư, lao động, thương mại quốc
tế, năng lượng, bất động sản, cơ sở hạ tầng

KINH NGHIỆM HÒA GIẢI
o
o

o
o
o

o

Luật sư Cao Đăng Duy là thành viên Đoàn luật sư TP. Hà Nội và là Hòa giải viên Trung tâm Hòa
giải Thương mại Quốc tế Việt Nam (VICMC).
Ls. Duy có 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp luật về doanh nghiệp, đầu tư, thương
mại, bảo hiểm, năng lượng, xây dựng, bất động sản, hợp tác công tư (PPP), tái cấu trúc doanh
nghiệp. Ls. Duy trực tiếp tư vấn pháp lý và tư vấn chiến lược cho nhiều dự án có vốn đầu tư
nước ngoài tại Việt Nam.
Ls. Duy có nhiều kinh nghiệm về giải quyết tranh chấp thương mại tại hệ thống toà án, trọng tài
ở Việt Nam.
Ls. Duy cũng tham gia xây dựng, góp ý hoặc đánh giá tác động nhiều quy định pháp luật tại Việt
Nam, điển hình như Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư, Luật Lao động…
Trong quá trình hành nghề, Ls. Duy đã tham gia thực hiện nhiều cuộc thương lượng và hoà giải
tranh chấp. Ông cũng tham gia nghiên cứu về hoạt động hoà giải ở Việt Nam cho các tổ chức
nghiên cứu nước ngoài và góp ý hoàn thiện Luật Hoà giải cơ sở, Bộ luật tố tụng dân sự…
Ls Duy hiện là Cộng sự Cấp cao tại Việt Nam của Hãng luật Rajah & Tann LCT, thành viên của
Rajah & Tann Asia.
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