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TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 

o Thạc sĩ Kinh tế Quốc tế (Đại học Ngoại thương Hà Nội) 
o Cử nhân Khoa Luật (Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn) 

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG 

o Đầu tư, thương mại quốc tế, hải quan, quản trị doanh nghiệp, quản lý rủi ro 

KINH NGHIỆM HÒA GIẢI  

o Trước khi trở thành chuyên viên pháp chế nội bộ của Công ty TNHH Sumitomo Corporation 
Việt Nam (Sumitomo Việt Nam) vào năm 2007, Ls. Vũ Linh Chi đã có 10 năm làm việc trong 
lĩnh vực tư vấn đầu tư và thương mại, đầu thầu mua sắm dự án, trực tiếp đàm phán và thực 
hiện hợp đồng thương mại xuất nhập khẩu thiết bị cho các dây chuyền sản xuất công nghiệp.  

o Từ khi làm việc tại Sumitomo Việt Nam, Ls. Chi đảm nhiệm nhiều vai trò như luật sư nội bộ 

doanh nghiệp (chuyên về mảng kinh doanh thương mại quốc tế, đầu tư nước ngoài và quản 

trị nội bộ doanh nghiệp), quản trị rủi ro tín dụng và hải quan. Ngoài công việc phục vụ cho 

Sumitomo Việt Nam, Ls Chi còn hỗ trợ Tập đoàn Sumitomo Corporation trong hàng loạt các 

dự án đầu tư mới, mua bán, sáp nhập và hỗ trợ khoảng 20 doanh nghiệp của Tập đoàn đang 

hoạt động tại Việt nam, trong các mảng đầu tư, doanh nghiệp, tuân thủ, thuế, hải quan và 

quản trị rủi ro cũng như tham gia đào tạo nội bộ trong các lĩnh vực trên. 

o Năm 2019, Ls. Chi đã tham dự các khóa đào tạo về kỹ năng trọng tài do ICC tổ chức, kỹ năng 

hòa giải do VMC và VICMC tổ chức.   

NGÔN NGỮ 
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o Tiếng Việt 

 


