NGUYỄN ĐOÀN THÔNG
Trưởng phòng, Phòng Hội viên & Đào tạo
Phòng Thương mại và Công nghiệp VN tại Tp.HCM (VCCI-HCM)
Hòa giải viên thương mại chính thức của Trung tâm Hòa giải thương mại
Quốc tế Việt nam (VICMC)
Phó Tổng thư ký – UV.BCH Hiệp hội Gôn Tp.HCM (SGGA)
Giám Đốc Công ty Cổ phần Truyền thông Ngày nay (Tcom-Golf Ngày nay)

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
o Thạc sĩ Quản trị Nguồn Nhân lực (Paris X, Cộng hòa Pháp)
o Cử nhân Quản trị kinh doanh – Ngoại thương (Đại học kinh tế Tp.HCM)
o Tốt nghiệp khóa đào tạo hòa giải viên thương mại quốc tế do trung tâm đào tạo giải quyết
tranh chấp hiệu quả CEDR (Anh quốc) Toàn cầu cấp theo chương trình được IFC tài trợ.
LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG: Tư vấn – Đào tạo - Xúc tiến thương mại – Hòa giải tranh chấp
thương mại trong các ngành, lĩnh vực:
1. Nông – Lâm – Thủy hải sản

2. Thực phẩm – Đồ Uống

3. Lắp ráp Cơ khí – Chế tạo máy

4. Dệt – May – Da giày

5. Đỗ gỗ - Thủ công mỹ nghệ - Trang sức

6. Nhựa – Cao su – Bao bì – In Ấn

7. Xây dựng – Vật liệu – Xây dựng

8. Điện – Điện tử

9. Dược – Mỹ Phẩm – Hóa chất

12. Du lịch – Nhà hàng – Khách sạn

11. Bất động sản – KCN - KCX

14. CNTT – Bưu chính – Viễn thông

13. Giáo dục – Y tế

15. Tài chính (ngân hàng, chứng khoán,..)

17. Thương mại và Xuất nhập khẩu

18. Giao nhận Vận tải – Kho bãi

THÀNH VIÊN
o Các Câu lạc bộ, Hội, Hiệp hội doanh nghiệp ngành nghề và địa phương;
o Admin các group facebook, Viber, Zalo kết nối doanh nghiệp thương mại và XNK
KINH NGHIỆM HÒA GIẢI
o Tham dự và trực tiếp chia sẽ kinh nghiệm về giải quyết tranh chấp thương mại tại các
trường đại học, hội thảo chuyên đề về hòa giải tranh chấp thương mại;
o Tham gia thực hiện nhiều cuộc thương lượng và hoà giải thành công tranh chấp giữa
công ty Grand Aster với các công ty May Huy Bảo; Minh Hòa, Thiên Phú; Lovely,...
NGÔN NGỮ
o Tiếng Anh và Tiếng Việt

và

