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TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 

o LL.B. Đại học Luật tại thành phố HCM, Việt Nam  

o Cử nhân, Tài chính kế toán, Đại học Oklahoma  

o MBA, Đại học Hawaii 

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG 

o Năng lượng  

o Hợp tác - Đầu tư  

o Xây dựng - Phát triển dự án 

THÀNH VIÊN 

o Hòa giải viên Trung tâm Hòa giải thương mại quốc tế Việt Nam (VICMC) 

o Người sáng lập Mạng lưới mua sắm dầu khí tại Việt Nam;  

o Khóa đào tạo hòa giải viên, được đồng tổ chức bởi VIAC, IFC và CEDR. 

KINH NGHIỆM HÒA GIẢI 

o Luật sư Ngô Quỳnh Anh là chuyên gia thương mại, hợp đồng và pháp lý trong lĩnh vực 

dầu khí Việt Nam với hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc, từng làm việc cho Unocal 

Houston, một công ty dầu khí ở Mỹ. 

o Những điểm nổi bật trong sự nghiệp của luật sư bao gồm thiết lập Hệ thống quản lý 

chuỗi cung ứng và tư vấn về tất cả các vấn đề pháp lý, thương mại, hợp đồng và mua 

sắm với tư cách là Giám đốc mua sắm tại Công ty điều hành Cuulong (CLJOC), một nhà 

điều hành trong ngành dầu khí hoạt động trong Khối 15-1, Lưu vực Cửu Long, Việt Nam. 

CLJOC là công ty hợp tác với Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, ConocoPhillips (hiện tại, đó là 

Perenco), KNOC, SK & Geopetrol với tư cách là cổ đông. Các hoạt động mua sắm trong 

CLJOC bao gồm tất cả các lĩnh vực hoạt động thượng nguồn như phát triển dự án, dưới 

bề mặt, hoạt động tốt, hoạt động sản xuất và xuất khẩu dầu thô. 

 



o Luật sư Ngô Quỳnh Anh quản lý các hoạt động kinh doanh và bán dầu thô của Tập đoàn 

PVOIL tại Việt Nam. Luật sư cũng đã tham gia Dự án Gas với Công ty khai thác dầu khí 

Biên Đông (BDPOC), một công ty khai thác khí tại Việt Nam, được sở hữu 51% bởi Tập 

đoàn Dầu khí và 49% bởi Gazprom International EP. Tập đoàn. Luật sư có được kinh 

nghiệm về Vận chuyển và Phân bổ Gas, Bán và Mua Gas với Người mua Gas, cũng như 

trong các hoạt động Thương mại Ngưng tụ. Luật sư cũng làm cố vấn về các khía cạnh 

thương mại và hợp đồng của Hợp đồng chia sẻ dầu khí trong dự án này, phát triển tất cả 

các Hiệp định thương mại cho hoạt động chung giữa Tập đoàn Dầu khí quốc tế và Tập 

đoàn Gazprom International. 

o Luật sư cũng đã làm việc với Tổng công ty thăm dò và khai thác dầu khí (PVEP) với tư 

cách là Giám đốc thương mại, phụ trách tất cả các hoạt động thương mại trong Tổng 

công ty. Hơn nữa, cô làm việc cho CGG Veritas, một công ty cung cấp dịch vụ thượng 

nguồn cho thị trường Dầu khí Việt Nam. 

o Với nhiều kinh nghiệm làm việc, Luật sư sở hữu khả năng phi thường để tìm ra các vấn 

đề pháp lý của một công ty và các công ty con cũng như các dự án của nó và tư vấn cho 

các chủ sở hữu công ty, các nhà đầu tư giải quyết những vấn đề này. 

NGÔN NGỮ 

o Tiếng Anh 

o Tiếng Việt 


