
TRẦN XUÂN CHI ANH 
Luật sư  

Công ty Luật Kim & Chang   

 ĐT: (84) 903 770 743 (zalo, viber) 

(82) 2 3703 1114    

 E-mail: chianh.tran@kimchang.com  

 

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 

o Thạc sĩ Luật Kinh doanh quốc tế (Đại học Nottingham, Anh Quốc)  
o Cử nhân Luật (Đại học Luật TP.HCM, Việt Nam)  

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG 

o Cạnh tranh, mua bán và sáp nhập 

o Dược phẩm, phân phối 

o Công nghệ truyền thông và Viễn thông 

o Cơ sở hạ tầng và trọng tài 

THÀNH VIÊN 

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

KINH NGHIỆM  

o Hỗ trợ pháp lý và đại diện cho một doanh nghiệp dược phẩm quốc tế trong tranh chấp 

với các cổ đông Việt Nam trong doanh nghiệp liên doanh tại Trung tâm trọng tài quốc tế 

Singapore và tòa án Việt Nam; 

o Tư vấn giải quyết tranh chấp ngoài tòa án cho doanh nghiệp dệt may Anh Quốc trong 

tranh chấp với đối tác Việt Nam;  

o Tư vấn pháp lý và hỗ trợ một công ty xây dựng quốc tế trong việc giải quyết tranh chấp 

liên quan đến yêu cầu bồi thường tại Tòa án Việt Nam;  

o Hỗ trợ pháp lý cho một công ty hàng tiêu dùng Nhật trong việc giải quyết tranh chấp với 

nhà phân phối; đại diện cho khách hàng trong quá trình tố tụng trọng tài; hỗ trợ khách 

hàng trong việc áp dụng biện pháp khẩn cấp tạm thời tại tòa án;  
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o Tư vấn pháp lý cho một công ty máy móc nước ngoài về việc thi hành phán quyết trọng 

tài quốc tế tại Việt Nam; đại diện cho khách hàng trong việc tiến hành thủ tục để công 

nhận và thi hành phán quyết trọng tài quốc tế;  

o Hỗ trợ tư vấn các doanh nghiệp quốc tế về truyền thông, kỹ thuật số và internet trả lời 

các yêu cầu cung cấp thông tin cạnh tranh của Ủy Ban Cạnh tranh Châu Âu trong cuộc 

tổng khảo sát kinh tế số năm 2015;  

o Hỗ trợ tư vấn doanh nghiệp giải trí Anh Quốc trong tranh chấp với nhà phân phối tại Anh;   

o Hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp quốc tế về truyền thông trong vụ việc cạnh tranh về lạm 

dụng vị trí thống lĩnh tại Ủy Ban Cạnh tranh Châu Âu;  

o Hỗ trợ pháp lý doanh nghiệp Nhật Bản về phụ tùng xe hơi trong vụ việc cạnh tranh tại Ủy 

Ban Cạnh tranh Châu Âu;  

o Hỗ trợ tư vấn về tập trung kinh tế tại Việt Nam cho các giao dịch toàn cầu và đa quốc gia 

trong các lĩnh vực giao nhận, vật liệu xây dựng, dược phẩm, công nghiệp, hàng tiêu dùng, 

hóa chất…;  

o Hỗ trợ tư vấn và đại diện cho một công ty truyền thông quốc tế trong vụ việc cạnh tranh 

liên quan đến lạm dụng vị trí thống lĩnh tại cơ quan cạnh tranh Việt Nam;  

o Hỗ trợ tư vấn cho một công ty sản xuất thức uống quốc tế và đại diện cho khách hàng 

trong vụ việc cạnh tranh liên quan đến lạm dụng vị trí thống lĩnh tại cơ quan cạnh tranh 

Việt Nam;  

o Hỗ trợ các khách hàng đa quốc gia trên nhiều lĩnh vực (ví dụ như ngân hàng, công nghiệp 

ô tô, ngành dược, sản xuất) về các vụ việc liên quan đến cạnh tranh tại; soạn thảo, xét 

soát và tư vấn về các chính sách cạnh tranh nội bộ; tập huấn, phổ biến về chính sách cạnh 

tranh đến nhân viên và cấp quản lý của những công ty này;   

o Đóng góp ý kiến với cương vị là một chuyên gia độc lập trong việc thực thi Luật cạnh tranh 

và xây dựng pháp luật cạnh tranh;  

o Hỗ trợ khách hàng thuộc các ngành công nghiệp khác nhau trong việc soạn thảo và xét 

soát hợp đồng thương mại và hợp đồng phân phối đối với các đối tác cạnh tranh tiềm 

năng, giải quyết tranh chấp và các vấn đề về trách nhiệm;  

o Tư vấn và hỗ trợ các công ty đa quốc gia tiến hành xét soát sự tuân thủ pháp luật và kiểm 

toán nội bộ dựa trên Luật chống tham nhũng của Việt Nam và Luật chống vi phạm tham 

nhũng nước ngoài (FCPA) của Mỹ;  

o Hỗ trợ khách hàng thành lập và thực thi kế hoạch hội nhập và tuân thủ pháp luật sau khi 

mua bán sáp nhập; tư vấn và hỗ trợ khách hàng thực hiện rà soát pháp lý đối với đối tác 

cũng như công ty mục tiêu trong cuộc mua bán sáp nhập;   

o Tư vấn pháp lý và soạn thảo hướng dẫn chống tham nhũng và quy tắc ứng xử cho công ty 

con tại Việt Nam của các công ty đa quốc gia; cung cấp các buổi huấn luyện về tuân thủ 

pháp luật cho nhân viên và cấp quản lý của các công ty này. 



NGÔN NGỮ 

o Tiếng Việt 

o Tiếng Anh 

o Tiếng Pháp 


