ĐOÀN HỒNG SƠN
Hòa giải viên của Trung tâm Hòa giải thương mại quốc tế Việt Nam (VICMC)
Luật sư sáng lập và điều hành, IP MAX Law firm
Thạc sĩ Luật Sở hữu Trí tuệ (George Washington Law University – Hoa Kỳ)
Cử nhân luật (Đại học luật Hà Nội)

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
o
o

Thạc sĩ Luật Sở hữu Trí tuệ (George Washington Law University – Hoa Kỳ)
Cử nhân luật (Đại học luật Hà Nội)

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
o
o
o

Sở hữu trí tuệ
Thương mại
Chuyển giao Công nghệ

KINH NGHIỆM HÒA GIẢI
o

Luật sư Đoàn Hồng Sơn là thành viên Trung tâm Hòa giải Thương mại Quốc tế Việt Nam (VICMC)

o

Sau khi tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội năm 1996, luật sư Đoàn Hồng Sơn công tác tại Công ty
Nghiên cứu và Tư vấn Chuyển giao Công nghệ và Đầu tư (CONCETTI) – một tổ chức đại diện sở
hữu trí tuệ tại Việt Nam - và giữ chức vụ Trưởng ban Luật và sở hữu trí tuệ.

o

Năm 1998, Ông Đoàn Hồng Sơn gia nhập Rouse & Co. International, một công ty toàn cầu
chuyên tư vấn về sở hữu trí tuệ có trụ sở tại Anh Quốc. Tại đây, Ông đã có dịp làm việc với các
luật sư quốc tế hàng đầu trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, trực tiếp tư vấn cho nhiều công ty toàn
cầu trong việc bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, Lào và Campuchia.

o

Năm 2010, Ông thành lập và điều hành Công ty luật TNHH IP MAX.

o

Luật sư Sơn có hơn 23 năm kinh nghiệm tư vấn và đại diện cho các công ty và tập đoàn đa quốc
gia liên quan tới các tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ,
trong đó có rất nhiều vụ việc tranh chấp đã được giải quyết thành công bằng phương thức hòa
giải.

o

Ông liên tiếp được xếp hạng là một trong những luật sư hàng đầu trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ
tại Việt Nam theo bảng xếp hạng của các tạp chí chuyên nghành luật nổi tiếng như Chambers
Asia Pacific, Legal 500, Managing Intellectual Property, Asia Law Profile….

o

Ông được chỉ định là đại diện của Việt Nam trong Ủy ban về Quyền tác giả của Hiệp Hội Sáng chế
Châu Á (Asian Patent Attorney Association) trong nhiều năm. Ông được chỉ định là thành viên
trong Ủy Ban về nhãn hiệu nổi tiếng trong nhiệm kỳ 2016-2017, và thành viên Ủy Ban về các hoạt
động hỗ trợ cộng đồng trong nhiệm kỳ 2018-2019 của Hiệp hội nhãn hiệu hàng hóa quốc tế
(INTA).

o

Ông được mời làm chuyên gia của nhiều dự án trong đó có dự án Hỗ trợ quyền sở hữu trí tuệ tại
Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á của Ủy ban châu Âu (European Commission’s Asean IPR
Helpdesk) (http://www.southeastasia-iprhelpdesk.eu/en/content/doan-son).
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