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TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 

o Cử nhân Luật (LL.B) – Khoa Luật Thương mại, Trường Đại học Luật TP. Hồ Chí 

Minh, Việt Nam 

o Thạc sỹ (LL.M) – Khoa Luật, Đại học Lund, Thụy Điển, thuộc Học bổng Phát triển 

Quốc tế Thụy Điển (SIDA)  

o Tiến sỹ Luật (LL.D) - Trường Cao học Luật, Đại học Nagoya, Nhật Bản thuộc Học 

bổng của Chính phủ Nhật Bản (Monbukagakusho), 2006-2009. 

HOẠT ĐỘNG GIẢNG DẠY 

o 1/2016 đến hiện tại, Giảng viên tại Đại học Trà Vinh, Việt Nam 

o 03/2003 – 04/2015, Giảng viên môn Luật Cạnh tranh, Khoa Luật Thương Mại, 

Trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh 

o Giảng viên thỉnh giảng tại Trường Đại học Hitostubashi và Lớp Cao học Luật 

Trường Đại học Nagoya  

o Diễn giả thường xuyên tại Diễn đàn cạnh tranh châu Á (ACF) 

THÀNH VIÊN 

o Hiệp hội Luật sư quốc tế 

o Liên đoàn Luật sư Việt Nam 

o Liên đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh 

 



o Hòa giải viên, Trung tâm Giải quyết Tranh chấp Hiệu quả (Centre for Effective 

Dispute Resolution – CEDR) 

o Trọng tài viên, Trung tâm trọng tài Thương mại tài chính Việt Nam (Commercial 

Centre for Arbitration – FCCA) 

o Đồng sáng lập, Diễn đàn Vietnam Competition Network (VNCN) 

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG 

o Chống độc quyền/ Cạnh tranh 

o Sáp nhập & Mua lại 

o Pháp luật về Tuyển dụng và Lao động 

o Tuân thủ pháp luật 

o Đầu tư nước ngoài 

KINH NGHIỆM  

o Là một trong những người đồng sáng lập LNT & Partners, Ls. Tuấn phụ trách 

nhóm luật sư chuyên về lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp. 

o Nhiều công ty đa quốc gia hàng đầu kinh doanh trong ngành Sinh – Dược, nhóm 

hàng tiêu dùng nhanh và hàng tiêu dùng đã được ông tư vấn các vấn đề về nhập 

khẩu, phân phối, bán hàng và chống độc quyền.  

o Về chuyên môn trong lĩnh vực Y tế tại Việt Nam, Ls. Tuấn được tổ chức AsiaLaw 

đánh giá là “rất am hiểu về ngành công nghiệp Y tế cũng như môi trường kinh 

doanh bản địa.” 

o Với các vấn đề về Doanh nghiệp và chống độc quyền, ông tư vấn cho nhiều 

thương vụ khác nhau bao gồm đầu tư mới, sáp nhập & mua lại, tái cơ cấu doanh 

nghiệp, xin giấy phép và đào tạo tuân thủ pháp luật, cùng với các kinh nghiệm cụ 

thể trong việc hòa giải tranh chấp thương mại. 

o Hiện tại, Ls. Tuấn là giảng viên thỉnh giảng của các trường Đại học hàng đầu và 

thường xuyên được mời làm diễn giả tại các diễn đàn trong nước và quốc tế. 



o Ngoài ra, ông còn là tác giả của nhiều cuốn sách và bài báo được sử dụng làm tài 

liệu học tập tại các cơ sở đào tạo, bao gồm Wolters Kluwer và Global 

Competition Review.  

o Năm 2018, Ls. Tuấn hoàn thành khoá học chuyên sâu đầu tiên về hoà giải được 

tổ chức tại Việt Nam bởi Trung tâm Giải quyết tranh chấp hiệu quả (CEDR) của 

Anh Quốc. 

NGÔN NGỮ 

o Tiếng Anh 

o Tiếng Việt 


