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TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 

o Cử nhân kinh tế đối ngoại – Bộ môn tiếng Nhật, Đại học Ngoại Thương 

o Cử nhân luật học – Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội 

o Chứng nhận hoàn thành khóa đào tạo kỹ năng giải quyết tranh chấp bằng hòa giải - 

Trung Tâm Hòa Giải Thương Mại Quốc Tế Việt Nam. 

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG 

o Đầu tư nước ngoài; 

o Doanh nghiệp và thương mại; 

o Hỗ trợ giải quyết tranh chấp; 

o Mua bán và sáp nhập; 

o Lao động; 

o Hải quan; 

o Thuế; 

o Bất động sản .. 

THÀNH VIÊN 

o Thành viên của BNI Abundance Chapter  

KINH NGHIỆM  

Luật sư Thảo với nhiều năm kinh nghiệm phiên dịch viên xuất sắc trong các cuộc đàm 

phán thương mại quan trọng Nhât-Việt, là một trong số rất ít luật sư tại Việt Nam có khả 

năng tư vấn pháp lý và hỗ trợ khách hàng Nhật Bản mà không có trở ngại ngôn ngữ. 

Luôn nhanh nhạy nắm bắt chính xác vấn đề, luật sư Thảo đã tư vấn nhiều phương án 

và giải pháp hữu hiệu, giúp khách hàng giải quyết khúc mắc để triển khai kế hoạch kinh 

doanh trong thời gian ngắn nhất. Luật sư Thảo đã trực tiếp tham gia cùng khách hàng 

vào nhiều thương vụ đàm phán hợp tác liên doanh, mua bán sáp nhập.... 

Luật sư Thảo đã thực hiện hỗ trợ quá trình đầu tư kinh doanh cho hơn 300 dự án với 

khách hàng trong nước và ngoài nước. 

 



 

NGÔN NGỮ 

o Tiếng Anh 

o Tiếng Việt 

o Tiếng Nhật 


