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TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 

o Tốt nghiệp loại ưu tú, Cử nhân trường đại học California Berkeley  

o Tốt nghiệp khoa luật loại ưu tú trường đại học Florida (University of Florida) (J.D., Cum 

Laude) 

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG 

o Vận tải đường thuỷ và Đóng tàu 

o Vận tải đường bộ và Phương tiện đường bộ 

o Thương mại và Dịch vụ 

o Sở hữu trí tuệ 

o Sáp nhập & mua lại 

o Bất động sản 

o Đầu tư nước ngoài 

THÀNH VIÊN 

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

o Hội đồng tư vấn thống nhất quốc gia Hàn Quốc, Hà Nội, Việt Nam - Cố vấn, tháng 9 năm 

2017 ~ Hiện tại 

o Đoàn luật sư Hàn Quốc, thành viên Ủy ban cải cách tư pháp, tháng 3 năm 2010 ~ tháng 2. 

2011 

o Hiệp hội Luật sư Hoa Kỳ, Thành viên, 2008 ~ Hiện tại 

o Hiệp hội luật sư bang New York, Thành viên, 2008 ~ Hiện tại 

o Hiệp hội Luật sư người Mỹ gốc Hàn ở New York, Thành viên, 2008 ~ Hiện tại 

o Hiệp hội Luật sư Quốc tế Hàn Quốc, Thành viên, 2008 ~ Hiện tại 

 

 

 



KINH NGHIỆM  

o Tháng 1 năm 2018 ~ Hiện tại: Luật sư tư vấn đặc biệt tại Baker McKenzie, Hà Nội, Việt 

Nam 

Đại sứ quán Hàn Quốc | Cố vấn pháp lý | 2010 ~ 2011, 2017 ~ Hiện tại 

Hiệp hội cư dân Hàn Quốc | Cố vấn pháp lý | 2014 ~ hiện tại 

Đại học quốc gia Việt Nam | Giảng viên thỉnh giảng | Tháng 9 năm 2011 ~ Hiện tại 

Học viện tư pháp Việt Nam | Giảng viên thỉnh giảng | Tháng 1 năm 2015 ~ Hiện tại 

Phòng Thương mại Hàn Quốc (Kocham) Việt Nam | Cố vấn pháp lý | 2011 ~ Hiện tại 

Liên đoàn doanh nghiệp nhỏ Hàn Quốc (KBIZ) | Cố vấn pháp lý | 2017 ~ Hiện tại 

Cơ quan xúc tiến đầu tư thương mại Hàn Quốc (KOTRA) | Cố vấn pháp lý | 2010 ~ 2011 

Hiệp hội quản lý thực phẩm và dược phẩm Hàn Quốc (KAFDA) | Cố vấn pháp lý | 2018 ~ 

hiện tại 

Quản trị viên phá sản | Bộ Tư pháp tại Việt Nam | 27 tháng 5 năm 2019 ~ Hiện tại 

Trọng tài viên | Trung tâm Trọng tài Quốc tế Thái Bình Dương (PIAC) tại Việt Nam | Ngày 

3 tháng 8 năm 2018 ~ Hiện tại 

Trọng tài viên | Hội đồng trọng tài thương mại quốc tế Hàn Quốc (KCAB) | Ngày 1 tháng 

1 năm 2020 ~ ngày 31 tháng 5 năm 2022 

o Tháng 4 năm 2010 ~ Tháng 12. 2017: Giám đốc chi nhánh Hà Nội Công ty LOGOS Law 

LLC 

Đại diện dự án: 

· Tư vấn, soạn thảo hợp đồng và ý kiến pháp lý cho dự án nhà máy thủy điện trị giá 1,3 tỷ 

USD (trường hợp đầu tư đầu tiên của Hàn Quốc tại Việt Nam) 

· Tư vấn, đàm phán và soạn thảo hợp đồng cho dự án khai thác silica trị giá 6 triệu đô la 

· Tư vấn và soạn thảo hợp đồng cho dự án đường cao tốc 73 tỷ đô la 

· Tư vấn, đàm phán và soạn thảo hợp đồng cho dự án nhà máy nhiệt điện trị giá 1,8 tỷ 

USD 

· Tư vấn, đàm phán và soạn thảo hợp đồng cho 208 ha dự án phát triển thành phố mới 

· Tư vấn, soạn thảo báo cáo thẩm định và hoàn thành một số M&As xuyên biên giới  

· Đại diện cho một thực thể Hàn Quốc trong các vụ kiện liên quan đến nhiều công ty 

Trung Quốc về các vấn đề phí chưa trả tại tòa trọng tài 

Đại diện khách hàng 

POSCO, Kumho, SK Networks, Daewoo STC & Trang phục, Korean Air, Lotte 

Homeshopping, nhóm NICE, Doul Architects International, Hanshin EnC, Evertechno, 

Elentec, Gemopia Jewelry, Synopex, Flexcom, Kookmin bank 

Đóng góp đáng kể 

· LOGOS Vietnam được chọn là một trong những công ty được IFLR 1000 công nhận trong 

thực tiễn tài chính dự án 2013 và các thỏa thuận M&A 2015 theo Tài chính và doanh 

nghiệp thực hành tại Việt Nam 



· LOGOS Việt Nam được vinh danh là người chiến thắng trong Giải thưởng pháp lý 2015 

(Tiêu đề giải thưởng: Công ty luật quốc tế đầy đủ dịch vụ tốt nhất - Việt Nam) và Giải 

thưởng pháp lý 2017 (Tiêu đề giải thưởng: Luật thương mại và doanh nghiệp tốt nhất 

2017 - Việt Nam) của Acquisition Quốc tế 

· LOGOS Việt Nam chiến thắng trong cuộc thi M&A và luật pháp doanh nghiệp hàng đầu 

năm 2017 do Tạp chí Wealth & Finance International bình chọn 

· LOGOS Việt Nam chiến thắng trong Giải thưởng Công ty Luật của Năm 2017 do Tạp chí 

Đánh giá Kinh doanh Toàn cầu 

· LOGOS Việt Nam được liệt kê trong danh sách công ty luật được đề nghị bởi Đại sứ 

quán Hoa Kỳ (Việt Nam) và trang web của chính phủ Vương quốc Anh (www.gov.uk/g 

chính / công khai) 

o Tháng 5 năm 2008 ~ Tháng Tư. 2010: Cộng sự Công ty LOGOS Law LLC tại Seoul, Hàn 

Quốc 

Đại diện dự án: 

· Tư vấn và soạn thảo hợp đồng nhượng quyền thương mại cho công ty Singapore tập 

trung vào các vấn đề sở hữu trí tuệ 

· Tư vấn, đàm phán, soạn thảo và hoàn thành việc mua lại dự án bất động sản thương 

mại trị giá 60 triệu USD tại Campuchia 

· Tư vấn, đàm phán và soạn thảo hợp đồng liên doanh giữa một tập đoàn lớn của Mỹ và 

một công ty đầu tư và phát triển của Hàn Quốc cho dự án phát triển dầu khí trị giá 500 

triệu USD tại Texas (Hoa Kỳ) 

· Tư vấn và soạn thảo hợp đồng phân phối các sản phẩm đồ thể thao của Pháp tại Hàn 

Quốc 

· Tư vấn, soạn thảo hợp đồng và ý kiến pháp lý cho hậu cần Daewoo để phát triển nông 

nghiệp và khai thác đá vôi ở Madagascar (Châu Phi) 

· Tư vấn và soạn thảo hợp đồng tư vấn giữa COEX và công ty Mỹ liên quan đến các sự 

kiện G20 

· Tiến hành và dự thảo báo cáo thẩm định cho một tập đoàn M&A lớn của Hàn Quốc 

Đại diện khách hàng: 

Samsung Networks, Tập đoàn Tài chính Nghị quyết (a.k.a. Tập đoàn Bảo hiểm Tiền gửi 

Hàn Quốc), Hiệp hội Hỗ trợ Tương hỗ Quân sự (MMAA), Daewoo Logistics, World 

Together NGO, Hanmi Parsons, Ngân hàng Xuất nhập khẩu Hàn Quốc (KEXIM), SV Probe 

Singapore, COEX 

o Tháng 9 năm 2007 ~ Tháng 12. 2007: Ủy ban Chứng khoán và Trao đổi Hoa Kỳ 

Nghiên cứu các vấn đề kiện tụng chứng khoán. Xem xét báo cáo kiểm tra tuân thủ chứng 

khoán. Tham dự ủy ban hội nghị kín và phiên điều trần hành chính. 

o Hè 2007: Lovells - Cộng sự mùa hè tại Hồng Kông, Trung Quốc 



Tiến hành nghiên cứu pháp lý về các vấn đề khác nhau. Soạn dự thảo hợp đồng và bản 

ghi nhớ pháp lý. 

o Hè 2007: VILAF-Hong Duc Cộng sự mùa hè tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 

Tiến hành nghiên cứu pháp lý về các vấn đề khác nhau. Dự thảo và xem xét hợp đồng, 

bao gồm LLC Cộng đồng, liên doanh, thỏa thuận cho vay, và điều lệ. Tham dự các cuộc 

họp của khách hàng và hội đồng quản trị. 

o Tháng 9 năm 2006 ~ Tháng Mười. 2006: Công ty Dịch vụ pháp lý Three Rivers: Tình 

nguyện viên về luật 

Tiến hành phỏng vấn khách hàng. Dự thảo bản ghi nhớ pháp lý và thư về các vấn đề nhà 

ở như trục xuất và thế chấp nhà bị tịch thu. 

o Hè 2006: Yoon Yang Kim Shin & Yu Cộng sự mùa hè tại Seoul Hàn Quốc 

Làm việc cùng với luật sư Mỹ và Hàn Quốc trong một loạt các vấn đề của khách hàng, từ 

công việc giao dịch đến kiện tụng và trọng tài. Tiến hành nghiên cứu pháp lý về các giao 

dịch kinh doanh quốc tế, doanh nghiệp và chứng khoán, M&A, IP và các trường hợp hợp 

đồng. Trình bày về các vấn đề pháp lý. Dự thảo khiếu nại và ghi nhớ pháp lý. 

o Tháng 10 năm 2005 ~ Tháng Tư. 2006: Thực tập pháp lý tại Tòa án tư pháp thứ tám 

của Florida tại Mỹ 

Xem xét và đề nghị xử lý cuối cùng trong các trường hợp pháp lý gia đình và dân sự như 

nhận con nuôi và giám hộ. Dự thảo bản ghi nhớ, lệnh của tòa án, và tóm tắt thực tế. 

Tiến hành nghiên cứu pháp lý. Quan sát phiên tòa. 

o Mùa hè năm 2005: Thực tập pháp lý mùa hè tại Phòng dịch vụ pháp lý, Chăm sóc sức 

khỏe Shands – Hoa Kỳ 

Tiến hành nghiên cứu pháp lý về các vấn đề pháp luật về sức khỏe như Đạo luật Quyền 

hạn Sức khỏe Khẩn cấp Tiểu bang Mẫu và sơ suất y tế OB-GYN. Dự thảo bản ghi nhớ 

pháp lý 

o Tháng 1 năm 2002 ~ Tháng Mười. 2002: Chuyên viên phân tích kinh doanh tại Văn 

phòng luật sư Jeffrey Kerwin - Oakland, CA, Hoa Kỳ 

Xem xét và cung cấp tóm tắt cho người đơn lẻ tập trung vào vụ kiện. Phân tích báo cáo 

tài chính. Thu thập các sự kiện có liên quan và liên lạc với khách hàng và nhân chứng 

trong bối cảnh trong và ngoài nước. 

NGÔN NGỮ 

o Tiếng Hàn 

o Tiếng Anh 

o Tiếng Việt 


