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TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 

o Cử nhân luật (Đại học luật Hà Nội), chuyên ngành Luật Quốc tế 

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG 

o Xây dựng và Vật liệu xây dựng  

o Quản trị doanh nghiệp 

o Thương mại và Dịch vụ 

o Ngân hàng, Tài chính và Chứng khoán 

o Công nghệ thông tin và Điện tử 

THÀNH VIÊN 

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

o Thành viên Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh 

o Thành viên của Trung tâm đào tạo trọng tài hiệu quả CIArb (Toàn cầu);  

o Hội viên Hội Luật Quốc tế Việt Nam 

o Thành viên tổ tư vấn của Câu Lạc Bộ Nhân Sự Việt Nam (VNHR) 

o Tổng thư ký Nhóm Luật sư kinh doanh (BLT)  

o Tổng thư ký Câu lạc bộ giám đốc Sale & Marketing Việt Nam (CSMO) 

KINH NGHIỆM HÒA GIẢI 

o Luật sư Lê Trọng Thêm có hơn 11 năm kinh nghiệm tư vấn các vấn đề về pháp lý doanh 

nghiệp, quản trị và kiểm soát nội bộ khi thực hiện vai trò tư vấn luật sư nội bộ cho công 

ty liên doanh và luật sư tư vấn cho nhiều khách hàng lớn trong và ngoài nước của các 

hãng luật tại Việt Nam. Với bề dày hành nghề trong cả hai môi trường doanh nghiệp và 

công ty luật đã giúp Luật sư Trọng Thêm dễ dàng hơn trong việc cung cấp các giải pháp 

pháp lý và giải pháp thực tiễn theo yêu cầu của khách hàng.  
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o Trước khi làm Luật sư Điều hành Công ty Luật TNHH LTT & Các Cộng sự, Luật sư Lê Trọng 

Thêm từng làm luật sư cho 2 hãng luật lớn (InvestConsult Group và Phuoc & Partners) 

và gần 5 năm làm luật sư nội bộ, đồng thời kiêm trưởng nhóm chính sách pháp luật viễn 

thông và kiểm soát nội bộ cho doanh nghiệp liên doanh giữa Bộ Công an và Tập đoàn 

viễn thông Vimpelcom của Nga. 

o Trong suốt quá trình làm việc, Luật sư Trọng Thêm đã tham gia nhiều chương trình đào 

tạo nghiệp vụ chuyên ngành hẹp như Hòa giải viên thương mại (do Trung tâm giải quyết 

tranh chấp hiệu quả CEDR của Anh Quốc), Giới thiệu về trọng tài quốc tế (CIArb), môi 

giới bất động sản (Đại học Kinh tế Quốc Dân Hà Nội), sở hữu trí tuệ (WIPO & NOIP), kiểm 

soát nội bộ (FMIT Institue), đầu tư tài chính CFA (FTMS & AFTC) và nhiều khóa học kỹ 

năng mềm ngắn hạn khác. Ngoài ra Luật sư Trọng Thêm còn là tác giả của nhiều bài báo 

được đăng tải trên Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn (thesaigontime.vn), trả lời phỏng vấn các 

đài truyền hình HTV, VTC Cab, Tạp chí kinh doanh Bloomberg và diễn giả tại nhiều diễn 

đàn và hội thảo. 

o Luật sư Trọng Thêm là giảng viên thỉnh giảng bộ môn luật đầu tư kinh doanh Trường Đại 

học Tôn Đức Thắng, diễn giả chính của Nhóm luật sư kinh doanh thương mại, diễn giả 

cho các cộng đồng CSMO và nhà đào tạo chuyên nghiệp cho nhiều doanh nghiệp theo 

đơn đặt hàng (Mobifone, Bosch, HongLeongBank, PVGas, PVGas South, Big Trust…).  

NGÔN NGỮ 

o Tiếng Anh 

o Tiếng Việt 


