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Luật sư Phát là luật sư nội bộ của Công ty Cổ phần Tư vấn Xây dựng Điện 3 (PECC3), thành 

viên của Tập đoàn Điện lực Việt Nam. Luật sư Phát có bằng cử nhân luật tại Đại học Keele 

(Vương quốc Anh) với kinh nghiệm pháp lý quốc tế tại Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Nhật Bản, 

Đông Nam Á và Việt Nam liên quan đến M&A và tài trợ dự án năng lượng tái tạo và các dự án 

đầu tư nước ngoài/start-up tại Việt Nam.  

Luật sư Phát là hòa giải viên được công nhận của Trung tâm Giải quyết Tranh chấp Hiệu quả 

(Vương quốc Anh) và hòa giải viên đã đăng ký của Trung tâm Hòa giải Thương mại Quốc tế 

Việt Nam (VICMC) chuyên sâu về các tranh chấp năng lượng (tái tạo) và M&A. Đồng thời, Luật 

sư Phát là Trưởng nhóm công tác điện và cơ sở hạ tầng của VICMC. 

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 

o Cử nhân luật (Đại học Keele, Vương quốc Anh)                   
o Chương trình trao đổi chuyên ngành luật (Đại học Loyola, Hoa Kỳ) 

 

HỌC THUẬT 

o Giảng viên về Kỹ năng hòa giải được công nhận bởi Trung tâm Giải quyết             
tranh chấp hiệu quả (CEDR) của Vương quốc Anh 

o Giảng viên về Kỹ năng hòa giải của Trung tâm Hòa giải thương mại quốc tế 
Việt Nam  
 

THÀNH VIÊN 

o Trưởng nhóm công tác điện và cơ sở hạ tầng của Trung tâm Hòa giải thương 
mại quốc tế Việt Nam  

o Thành viên Ban Kiểm tra của Hội Pháp luật xây dựng Việt Nam (SCLVN) 
o Thành viên/Nguyên trưởng ban pháp luật của Văn phòng Đại diện Hội Năng 

lượng Sạch Việt Nam tại Thành phố Hồ Chí Minh 

 
 
 
 

 

 



LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG 

o Năng lượng 
o Xây dựng  
o M&A/Start-up 

 

KINH NGHIỆM 

o Luật sư được phép hành nghề tại Việt Nam được đào tạo tại Vương quốc Anh, 
có hơn 7 năm kinh nghiệm pháp lý quốc tế về các dự án năng lượng tái tạo và 
M&A tại Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Nhật Bản, Đông Nam Á và Việt Nam. 

o Hòa giải viên được công nhận bởi Trung tâm Giải quyết tranh chấp hiệu quả 
(CEDR) của Vương quốc Anh 
 
NĂNG LƯỢNG 

o Tư vấn cho Goldman Sachs (ngân hàng đầu tư hàng đầu thế giới) về việc đầu 
tư vào các dự án năng lượng tái tạo tại Việt Nam (bao gồm cả rủi ro giải quyết 
tranh chấp của các hợp đồng mua bán điện). 

o Tư vấn cho The Blue Circle Group (một trong những tập đoàn phát triển dự án 
năng lượng tái tạo hàng đầu của Đông Nam Á) về các vấn đề giải quyết tranh 
chấp đối với các dự án năng lượng tái tạo ở Đông Nam Á (bao gồm cả Việt 
Nam). 

o Tư vấn cho tập đoàn đa ngành hàng đầu Việt Nam về các vấn đề giải quyết tranh 

chấp đối với các dự án năng lượng tái tạo tại Việt Nam. 

o Tư vấn cho Enterprize Energy Group về Dự án Điện gió Ngoài khơi Thăng Long. 
 
M&A 

o Tư vấn cho Japanese Earth Chemical Group trong thương vụ chuyển nhượng 
cổ phần tại Công ty cổ phẩn Á Mỹ Gia – một trong những thương vụ M&A            
lớn nhất Việt Nam năm 2016-2017 do Vietnam Investment Review (VIR) và 
AVM Vietnam bình chọn. 

o Tư vấn cho Mitsui trong thương vụ chuyển nhượng cổ phần tại Tập đoàn  
Minh Phú – một trong những thương vụ M&A lớn nhất Việt Nam năm 2018-
2019 do VIR và AVM Vietnam bình chọn. 

o Tư vấn cho các nhà đầu tư hàng đầu Nhật Bản trong các thương vụ M&A bất 
động sản, ngân hàng, bán lẻ, start-up, công ty niêm yết/nhà nước và các lĩnh 
vực khác. 
 

NGÔN NGỮ 

o Tiếng Anh 
o Tiếng Việt 

 


