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TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN
o Thạc sĩ Luật Kinh tế ( 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
o
o
o
o

Thương mại và Dịch vụ
Vận tải đường bộ và Phương tiện đường bộ
Bảo hiểm
Hàng không
Phá sản và xử lý nợ
Nghệ thuật
Hợp tác công tư và cơ sở hạ tầng
Y tế và Dược phẩm
Thực phẩm và Đồ uống
Công nghệ thông tin và Điện tử
Giáo dục và Đào tạo
Dệt may và Da giày
Năng lượng

THÀNH VIÊN
o
o
o
o

Chủ nhiệm Đoàn Luật sư tỉnh Thừa Thiên Huế
Ủy viên Hội đồng Luật sư toàn quốc Liên đoàn luật sư Việt Nam
Chi hội trưởng Chi hội Luật gia Đoàn Luật sư tỉnh Thừa Thiên Huế
Trưởng ban kiểm soát Hội liên lạc với Người Việt Nam ở nước ngoài tỉnh Thừa Thiên Huế

o Phó Chủ tịch Hội đồng tư vấn Dân chủ - Pháp luật Mặt trận tổ quốc tỉnh TT Huế

KINH NGHIỆM HÒA GIẢI
o Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, chuyên giảng dạy về “Kỹ năng hòa giải cơ sở”.
o Luật sư Đặng Thị Ngọc Hạnh có 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp luật
cũng như tranh tụng liên quan đến doanh nghiệp, đầu tư, thương mại, bảo hiểm, năng
lượng, xây dựng, hợp tác công tư (PPP), tái cấu trúc doanh nghiệp.
o Luật sư Đặng Thị Ngọc Hạnh có nhiều kinh nghiệm về giải quyết tranh chấp thương mại
tại hệ thống toà án cũng như trọng tài tại Việt Nam và các nước Châu Âu như Pháp.
Thụy Sĩ.
o Luật sư Đặng Thị Ngọc Hạnh đã có nhiều kinh nghiệm về kỹ năng đối thoại và hòa giải
khi làm việc với các Dự án nước ngoài như Dự án SIDA (2000-2005); Dự án DANIDA
(2001-2006), Dự án Quản lý tổng hợp vùng ven biển Miền Trung Việt Nam của Ngân
hàng ADB (2002)
o Luật sư Ngoc Hạnh cũng tham gia xây dựng, góp ý hoặc tham gia các cuộc khảo sát đánh
giá tác động nhiều quy định pháp luật tại Việt Nam, điển hình như Luật Doanh nghiệp,
Luật Đầu tư, Luật Đầu tư công, Luật Lao động, Luật hòa giải cơ sở, Luật hòa giải và đối
thoại tại Tòa án …
o Luật sư Đặng Thị Ngọc Hạnh đã tham gia nhiều hội thảo, khoá học về Trọng tài Thương
mại và một khóa bồi dưỡng về Kỹ năng hòa giải do Nhà Pháp luật Việt Pháp tổ chức tại
Việt Nam.
o Trong quá trình 25 năm hành nghề, Luật sư Đặng Thị Ngọc Hạnh đã tham gia thực hiện
nhiều cuộc thương lượng và hoà giải tranh chấp trong lĩnh vực kinh doanh thương mại.
tranh chấp hợp đồng, hợp tác đầu tư, tranh chấp nội bộ các công ty cổ phần, các công ty
TNHH. Bà cũng tham gia nghiên cứu về hoạt động hoà giải ở Việt Nam và góp ý hoàn
thiện Luật thương mại, Luật Hoà giải cơ sở, Bộ luật tố tụng dân sự… đồng thời là giảng
viên chuyên giảng dạy về Kỹ năng hòa giải ở cơ sở cho đội ngũ cán bộ Mặt trận tổ quốc
và các tổ chức đoàn thể thuộc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

NGÔN NGỮ
o Tiếng Việt

