NGUYỄN NGỌC DUY MỸ
Cộng sự cao cấp
Công ty Luật TNHH TRILAW
Giảng viên Trường Đại học Hùng Vương- TPHCM
Nguyên Giảng viên Khoa Luật- Trường Đại học Kinh tế TPHCM
Email: my.duy@trilaw.com.vn
Điện thoại: (84) 90 817 9594

ĐÀO TẠO CHUYÊN MÔN
o

Thạc sĩ Luật- Chuyên ngành Luật Quốc tế và Luật So sánh (Đại học Lund- Vương quốc Thụy Điển);

o

Cử nhân Luật- Chuyên ngành Luật Kinh tế (Đại học Luật TPHCM- Việt Nam);

o

Các khóa đào tạo chuyên sâu về Sở hữu trí tuệ của NOIP (Vietnam), JPO (Nhật Bản), WIPO (Thụy
Sĩ) ;

o

Khóa đào tạo nghề Luật sư- Học viện Tư Pháp;

o

Khóa đào tạo kỹ năng hòa giải thương mại- Trung tâm Hòa giải Tranh chấp Hiệu quả (CEDR,
Vương quốc Anh).

HOẠT ĐỘNG HỌC THUẬT
o

Nguyên Trưởng Bộ môn Luật Quốc tế, nguyên Giảng viên cơ hữu trong hơn 20 năm của Khoa
Luật- Trường Đại học học Kinh tế TPHCM, giảng dạy các môn: Luật Kinh doanh, Luật Sở hữu trí
tuệ;

o

Giảng viên thỉnh giảng và báo cáo chuyên đề ở nhiều trường Đại học, các chương trình đào tạo
ngắn và dài hạn, các doanh nghiệp tại TPHCM và một số địa phương khác.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
o

Sở hữu trí tuệ; Dệt may và da giày; Thực phẩm và đồ uống; Thương mại và dịch vụ; Phá sản và
xử lý nợ; Quản trị doanh nghiệp; Bảo hiểm, Giáo dục và đào tạo; Năng lượng; Y tế và dược
phẩm; Nghệ thuật.

THÀNH VIÊN
o

Hòa giải viên- Trung tâm Hòa giải Thương mại Quốc tế Việt Nam (VICMC)

o

Hòa giải viên- Trung tâm Hòa giải Tranh chấp Hiệu quả (CEDR, Anh Quốc)

o

Hòa giải viên thương mại vụ việc- Sở Tư pháp TPHCM

o

Hội viên- Hội Luật gia Quận Bình Tân- TPHCM

KINH NGHIỆM TIÊU BIỂU
o

Tư vấn và hỗ trợ pháp lý giải quyết nhiều vụ việc tranh chấp về sở hữu trí tuệ cho nhiều doanh
nghiệp, đặc biệt là liên quan đến nhãn hiệu, tên thương mại, quyền tác giả;

o

Tư vấn, hỗ trợ đăng ký bảo hộ thành công nhiều nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế cho
nhiều doanh nghiệp, cả trong và ngoài nước;

o

Soạn thảo các quy chế nội bộ liên quan đến sở hữu trí tuệ cho một số doanh nghiệp, dự án,
trường đại học;

o

Tư vấn pháp lý thường xuyên về hoạt động quản trị nội bộ cho một số doanh nghiệp 100% vốn
Việt Nam và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, có cả công ty niêm yết;

o

Tư vấn pháp lý và hỗ trợ thủ tục cho một số giao dịch chuyển nhượng vốn, mua bán, sáp nhập
doanh nghiệp (M&A);

o

Tư vấn pháp lý về chuyển nhượng dự án có vốn đầu tư của nhà nước, trong đó có dự án về thủy
điện;

o

Tư vấn và rà soát pháp lý (Due Dilligence) cho nhiều giao dịch, dự án;

o

Tư vấn, rà soát và soạn thảo quy chế, quy trình, biểu mẫu về lao động cho nhiều doanh nghiệp,
có doanh nghiệp với số lượng lao động trên 400 người;

o

Tư vấn, soạn thảo và đàm phán hợp đồng li- xăng, hợp đồng nhượng quyền thương mại cho một
số khách hàng, nhiều nhất là doanh nghiệp trong lĩnh vực thực phẩm, mỹ phẩm, y tế;

o

Tư vấn, soạn thảo và hỗ trợ ký kết hợp đồng EPC về năng lượng;

o

Tư vấn, soạn thảo và hỗ trợ ký kết thành công nhiều hợp đồng kinh doanh- thương mại, với
nhiều hợp đồng trị giá trên 500.000 USD;

o

Tư vấn giải quyết tranh chấp lao động giữa một Công ty thực phẩm ở Việt Nam với hơn 30 người
lao động;

o

Đại diện theo uỷ quyền của khách hàng ở toà án và trọng tài trong nhiều vụ việc tranh chấp về
dân sự, lao động, kinh doanh- thương mại;

o

Tư vấn thường xuyên, dài hạn cho chủ đầu tư và công ty quản lý nhà chung cư;

o

Tư vấn pháp lý về thu hồi và bồi thường do thu hồi đất;

o

Tư vấn, hỗ trợ đòi bồi thường và quyền lợi bảo hiểm cho nhiều cá nhân, doanh nghiệp, đặc biệt
liên quan đến sự cố cháy nổ;

o

Giảng dạy về pháp luật kinh doanh, doanh nghiệp, hợp đồng, sở hữu trí tuệ tại nhiều trường đại
học và nhiều chương trình đào tạo dài hạn, ngắn hạn;

o

Báo cáo chuyên đề, chia sẻ, trao đổi kinh nghiệm cho nhiều doanh nghiệp, hiệp hội doanh
nghiệp.

NGÔN NGỮ
o

Tiếng Việt

o

Tiếng Anh

