NGUYỄN NGỌC LAM
Luật sư sáng lập và điều hành, Cty Luật TNHH THE LAM
Cử nhân Ngoại ngữ (Viện ĐH Mở Hà Nội)
Cử nhân Luật (Đại học Luật Hà Nội)
Huấn luyện viên/Khai vấn – Coach (Liên đoàn HLQT – ICF)

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
o Cử nhân Ngoại ngữ Tiếng Anh (Viện ĐH Mở Hà Nội)
o Cử nhân luật (Đại học luật Hà Nội)
o Huấn luyện viên (Liên đoàn Huấn luyện Quốc tế)

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
o Dân sự
o Thương mại và Dịch vụ
o Vận tải đường thủy, hàng hải
o Bảo hiểm
o Dầu khí
o Hôn nhân và gia đình
o Thừa kế
o Lao động
o Xử lý công nợ
o Hợp đồng
o Năng lượng
o Đầu tư

THÀNH VIÊN
o Huấn luyện viên – Khai vấn (Liên đoàn Huấn luyện Quốc Tế - International
Coach Federation)

o Luật sư thành viên – Liên đoàn LSVN, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh

KINH NGHIỆM
o Luật sư Lam Nguyễn, sáng lập Công ty Luật THE LAM, với hơn 18 năm kinh
nghiệm thực tế trong nhiều lĩnh vực như: Năng lượng tái tạo, Dầu khí, Hàng Hải,
Du Lịch, Bảo Hiểm, Xuất Khẩu lao động, được tín nhiệm là cầu nối, tư vấn viên
hay Luật sư các đối tác, Tập đoàn nước ngoài trong vai trò kết nối xúc tiến, tư vấn
công tác đầu tư cho các dự án về Năng lượng, đặc biệt là Năng lượng sạch (Điện
mặt trời - Solar Power, điện gió - Wind power), triển khai Hợp đồng EPC, tư vấn
đấu thầu (bidding consultancy) ....
o Trong lĩnh vực hành nghề tố tụng Luật sư Lam có nhiều kinh nghiệm về giải quyết
tranh chấp thương mại tại hệ thống toà án các cấp ở Việt Nam. Hỗ trợ cho các
khách hàng là cá nhân, doanh nghiệp thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau như: Dầu
khí, Hàng Hải, thương nhân, cá nhân và gia đình. Trong đó có rất nhiều vụ việc
được giải quyết thông qua phương thức Hòa giải, đối thoại.
o

Trong quá trình hành nghề Luật và dịch vụ Pháp lý liên quan, Luật sư. Lam đã
trực tiếp tham gia thực hiện nhiều phiên họp thương lượng và hoà giải tranh chấp
ở những lĩnh vực, cho các đối tượng khách hàng khác nhau.

NGÔN NGỮ
o Tiếng Anh
o Tiếng Việt

