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TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
o Thạc sĩ Luật: Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội
o Cử nhân Luật: Đại học Luật Hà Nội

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
o
o
o
o
o
o
o
o
o

Đầu tư trực tiếp
Mua bán & Sáp nhập
Doanh nghiệp
Lao động
Khoáng sản
Giáo dục & Đào tạo
Truyền thông
Hợp tác Công tư
Tranh tụng tại tòa án & trọng tài

THÀNH VIÊN
o Trung tâm Hòa giải thương mại quốc tế Việt Nam (VICMC)
o Đoàn Luật sư Hà Nội
o Hội luật quốc tế Việt Nam (VSIL)

KINH NGHIỆM HÒA GIẢI
o Chương trình Đào tạo Kĩ năng Hòa giải – Trung tâm CEDR, London, Vương quốc Anh (2018)
o Học giả mời (Visiting Scholar): Trường Luật - Đại học Melbourne (Law School – Melbourne
University), Khoa Luật Kinh doanh và Thuế, Đại học Monash (Business Law and Taxation
Monash University), Australia (2019)

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU TIÊU BIỂU
o Đánh giá tác động chính sách của dự thảo Bộ luật Lao động (5 nhóm vấn đề chính sách),
2017. Tham gia đánh giá tác động chính sách của một số nội dung sửa đổi, bổ sung trong
Bộ luật Lao động. 5 nhóm vấn đề này bao gồm: Thay đổi thời giờ làm thêm và tiền lương
làm thêm giờ; Thay đổi quy định về thang lương, bảng lương và định mức lao động; Mở
rộng quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng; Thay đổi cách xác định mức lương tối thiểu;
Thay đổi quy định về hợp đồng thử việc.
o Hợp phần 1 Dự án MPI021: Hỗ trợ xây dựng văn bản quy phạm pháp luật về quy trình
liên ngành xử lí các thông tin về thủ tục hành chính và thực hiện các dự án đầu tư,
USAID-GIG, 2016. Tham gia hỗ trợ Bộ KHĐT/Viện Quản lí Kinh tế Trung ương - đối tác của
dự án trong việc xây dựng Luật đơn giản hóa, kết nối và hài hòa hóa các thủ tục hành
chính cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư liên quan tới giấy phép xây dựng, giấy chứng
nhận quyền sử dụng đất, điều kiện môi trường và một số yêu cầu về mặt thủ tục khác.
o Tư vấn quốc gia cho Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn Quốc (Kotra) tại Hội đồng
Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính (2012-2013).
o Quản lí tòa án địa phương tại Việt Nam, trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường tiếp cận
công lý và bảo vệ quyền tại Việt Nam” (Dự án 58492) – do Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp
Trung ương chủ trì, 2011-2013. Cùng với các cộng sự của NHQuang&Cộng sự thực hiện
một nghiên cứu chuyên sâu về quản lý toà án địa phương với khảo sát trên 2000 thẩm
phán tại 63 tỉnh/thành phố.
o Nghiên cứu pháp luật về mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A) tại Việt Nam –Dự
án 00057741, Tổ công tác thực thi Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư của Chính phủ,
2009. Cùng với các luật sư đồng nghiệp tại các văn phòng khác và NHQuang&Cộng sự,
nghiên cứu khung pháp lý về M&A tại Việt Nam; đưa ra các khuyến nghị thay đổi pháp
luật nhằm thúc đẩy các hoạt động M&A tại Việt Nam.
o Tư vấn về cải cách thủ tục hành chính theo Đề án 30 của Thủ tướng Chính phủ (20092012). Dự án do Công ty Tài chính Quốc tế (IFC) tài trợ, phối hợp với Tổ công tác của Thủ
tướng về Cải cách thủ tục hành chính, rà soát và đưa ra các khuyến nghị về các thủ tục
hành chính liên quan tới doanh nghiệp bao gồm nhập mã số thuế và mã số doanh nghiệp,
giấy phép khoáng sản, đất đai và xây dựng, giấy phép trong lĩnh vực quảng cáo, cơ chế
phát triển sạch (CDM), giấy phép hải quan, thủ tục hành chính liên quan tới đăng kí kinh
doanh.
o Nghiên cứu “Nhu cầu của Toà án cấp huyện trên toàn quốc”, Bộ Tư pháp – Chương trình
phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP), 2005-2006. Cùng với các cộng sự của NHQuang&Cộng
sự thực hiện nghiên cứu và khảo sát trên 700 toà án cấp huyện trên toàn quốc để tìm hiểu
về nhu cầu phát triển trong quá trình hoạt động của toà án tại Việt Nam.

KINH NGHIỆM TIÊU BIỂU LIÊN QUAN ĐẾN GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
o Tham gia giải quyết một số tranh chấp về quản trị doanh nghiệp, tranh chấp cổ đông trong
o
o

o
o

các công ty Việt Nam và công ty có vốn đầu tư nước ngoài.
Tham gia giải quyết một số tranh chấp trong lĩnh vực mua bán hàng hoá quốc tế.
Tham gia giải quyết một số tranh chấp trong các giao dịch M&A liên quan đến việc thực
hiện và hoàn thành hợp đồng mua bán cổ phần/phần vốn góp, thoả thuận cổ đông/thành
viên.
Tham gia giải quyết một số tranh chấp trong lĩnh vực lao động - các tranh chấp giữa người
lao động và người sử dụng lao động khi chấm dứt hợp đồng lao động.
Tham gia giải quyết một số khiếu nại/vụ án liên quan đến việc huỷ các quyết định hành
chính của cơ quan có thẩm quyền trong lĩnh vực đăng ký kinh doanh, đầu tư.

KINH NGHIỆM TIÊU BIỂU TRONG LĨNH VỰC TƯ VẤN
o Tư vấn nhiều thương vụ mua bán – sáp nhập doanh nghiệp (M&A) ở các quy mô nhỏ và
o
o
o
o
o
o
o

vừa, vốn trong nước và vốn nước ngoài.
Tư vấn cho một tập đoàn công nghệ các vấn đề pháp lý liên quan đến hợp đồng hợp tác
với đối tác là các tập đoàn viễn thông trong nước và đối tác nước ngoài.
Xây dựng các quy chế quản lý, hoạt động nội bộ cho một tập đoàn năng lượng.
Tư vấn về cơ cấu lại quy mô đầu tư, cấu trúc doanh nghiệp, lao động cho một công ty có
vốn đầu tư nước ngoài theo hướng thu hẹp quy mô hoạt động.
Tư vấn pháp lý thường xuyên cho một tập đoàn nước ngoài trong lĩnh vực call center (dịch
vụ cuộc gọi) và BPO (dịch vụ gia công ngoài).
Tư vấn cơ cấu quản lý và quy trình vận hành cho một tập đoàn giáo dục.
Tư vấn tái cấu trúc cho một tổ chức tài chính và bất động sản.
Tư vấn cho nhiều doanh nghiệp xã hội trong các lĩnh vực khác nhau về vấn đề tổ chức,
quản lý, vận hành doanh nghiệp.

ẤN PHẨM CÔNG BỐ CHỌN LỌC
o Chương IV - Mua bán Doanh nghiệp, LS. Nguyễn Hưng Quang và các cộng sự, Sổ tay Luật

sư Tập 3 (các kỹ năng và kiến thức dành cho luật sư thương mại), Liên đoàn Luật sư Việt
Nam, tháng 12/2007
o Mua bán bất động sản bằng cách mua bán công ty, Nguyễn Hưng Quang & Trần Thị Thanh
Huyền,
bài
viết
trên
Thời
báo
Kinh
tế
Sài
Gòn,
2014
(http://www.thesaigontimes.vn/114556/)
o Nhu cầu của Toà án Nhân dân cấp huyện trên toàn quốc, Nhà xuất bản Tư pháp, 20062007.
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