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LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN 

o Đầu tư trong và ngoài nước 

o Hợp tác, mua bán và sáp nhập 

o Hợp đồng thương mại quốc tế 

o Bất động sản và xây dựng 

o Thực hành Trọng tài và Hòa giải 

TRÌNH ĐỘ & HỌC VẤN 

o Học giả và thành viên của Hiệp hội luật sư liên Thái Bình Dương (IPBA) và Hiệp hội luật sư quốc 
tế (IBA); 

o Thạc sĩ Luật (LLM) tại Trường Luật TLBU tại Seoul, Hàn Quốc; 

o Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (EMBA) tại Shidler College of Business - Đại học Hawaii tại Manoa 
(2018-2020); 

o Cử nhân Luật (LLB) tại Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh; 

o Thành viên Đoàn luật sư Hồ Chí Minh và Đoàn luật sư Việt Nam; 

o Thành viên Câu lạc bộ Luật sư Kinh doanh Việt Nam (VBLC); 

o Cố vấn của Chương trình Young ICCA Mentoring Program 2016-2017; 

o Hòa giải viên được công nhận bởi CEDR và VICMC. 

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC 

o Ông Bùi Tiến Long là một luật sư có trình độ với hơn 12 năm hành nghề luật sư tại các công ty 

luật nước ngoài và trong nước tại Việt Nam. Ông Bùi Tiến Long bắt đầu sự nghiệp pháp lý của 

mình tại Vision & Associate, Fidal Franceskinj và Chazard, ZICOlaw, công ty luật Phước & 

Partners. Ông theo đuổi con đường sự nghiệp của riêng mình với tư cách là Đối tác tại Công ty 

Luật Tin & Tam và Công ty Luật DIMAC. 

o Ông Bùi Tiến Long có nhiều kinh nghiệm trong việc xử lý các vấn đề đầu tư trực tiếp nước ngoài, 

doanh nghiệp và thương mại, xây dựng, kinh doanh bất động sản và kiện tụng. Ngoài ra, ông Bùi 

Tiến Long đã có hai năm làm việc cho công ty quảng cáo nổi tiếng thế giới (Ogilvy & Mather) với 

tư cách là cố vấn nội bộ, giải quyết tất cả các loại hợp đồng quảng cáo, vấn đề quảng cáo, sở 

hữu trí tuệ và tranh chấp thương mại với khách hàng và nhà cung cấp. 

o Ông Bùi Tiến Long được vinh dự trao học bổng luật sư của Hiệp hội luật sư quốc tế (IBA) và Hiệp 

hội luật sư liên Thái Bình Dương (IPBA) với tư cách là luật sư trẻ của các nước đang phát triển 

 



ẤN PHẨM 

o Mua sắm công quốc tế - Chương Việt Nam xuất bản năm 2014 bởi Thomson Reuters; 

o Kinh doanh bất động sản trên tạp chí IPBA (tháng 9 năm 2016); 

o Fintech tại Việt Nam xuất bản trên Tạp chí IPBA (tháng 9 năm 2019). 

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ 

Nghiên cứu thực địa tại Châu Âu: 

o Tham quan các tổ chức quốc tế (WTO, ILO, ICJ, ICC, WIPO, UNDROIT, & EU) và các nước châu Âu; 

o Tham dự các cuộc đối thoại của những người điều hành hàng đầu trong các tổ chức quốc tế. 

Hội nghị quốc tế tại Hồng Kông và Úc: 

o Tham dự cuộc họp và hội nghị thường niên của Hiệp hội luật sư liên Thái Bình Dương và Hiệp hội 
luật sư quốc tế tại Hồng Kông và Úc; 

o Gặp gỡ luật sư quốc tế; 

o Khám phá con người và văn hóa của Hồng Kông và Úc. 

NGÔN NGỮ 

o Tiếng Anh 

o Tiếng Pháp 

o Tiếng Việt Nam 


