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Doanh nghiệp và M&A
Đầu tư nước ngoài
Hợp đồng
Việc làm
Bất động sản
Tranh chấp và giải quyết tranh chấp

THÀNH VIÊN
o
o
o
o

Hoà giải viên của Trung tâm Hoà giải thương mại quốc tế Việt Nam (VICMC)
Hoà giải viên của Trung tâm Giải quyết tranh chấp hiệu quả (CEDR) - Anh Quốc
Thành viên Đoàn luật sư Hà Nội
Thành viên Hiệp hội luật sư liên Thái Bình Dương (IPBA)

KINH NGHIỆM
o LS. Minh là một luật sư có một nền tảng vững chắc về doanh nghiệp, sáp nhập và mua
lại, phát triển khách sạn, ngân hàng (thỏa thuận cho vay, thỏa thuận thế chấp, đòi nợ),
và giải quyết tranh chấp và kiện tụng.
o LS. Minh đã phục vụ trong nhiều năm với tư cách là cộng tác viên cho một công ty luật
của Séc và Ý và một luật sư nội bộ cho một ngân hàng cổ phần hàng đầu và một nhóm
các công ty đa ngành cung cấp dịch vụ trong ngân hàng, bất động sản, khách sạn và khu
nghỉ dưỡng, giải trí, sân golf, thương mại, sản xuất, bán lẻ và xây dựng công trình. Vai
trò của LS. Minh là cung cấp tư vấn pháp lý, giám sát và điều phối đội ngũ pháp lý.
o LS. Minh đã thể hiện khả năng giải quyết các giao dịch và tranh chấp phức tạp và giải
quyết các vấn đề trong cách phát triển và duy trì mối quan hệ lâu dài thành công với các
khách hàng, đồng nghiệp và đối tác lớn.
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