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HỌC VẤN VỊ TRÍ CÔNG TÁC
Cử nhân Luật,
Đại học Luật Hà Nội, 2013 2017

06/2017 - nay:

Tư vấn Luật
Văn phòng Luật sư NHQuang&Cộng sự

03/2016 - 09/2016: Thực tập sinh
Công ty Luật TNHH Quốc tế BMVN

LĨNH VỰC HÀNH NGHỀ
Nghiên cứu & KINH NGHIỆM HÀNH NGHỀ
Vận động chính sách
Hoạt động Doanh nghiệp
Thuế
Bảo hiểm
Quản trị nhân sự & Lao động
Kiểm soát tuân thủ

Tham gia tư vấn cho một số doanh nghiệp trong và ngoài nước,
tập đoàn nhà nước, tổ chức phi chính phủ và các tổ chức, cá
nhân khác về các vấn đề pháp lý đa dạng trong nhiều lĩnh vực
khác nhau, điển hình là các vấn đề liên quan đến thuế, bảo hiểm,
lao động, hợp đồng, hoạt động doanh nghiệp, nghiên cứu và
vận động chính sách.

NGÔN NGỮ HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU
Tiếng Việt
Tiếng Anh

• Đề xuất danh mục tham chiếu và danh mục kiểm tra về
đánh giá tác động xã hội và giới trong việc xây dựng và rà
soát văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Lao động –

ẤN PHẨM & BÀI VIẾT
o Một số nội dung nổi bật trong

Dự thảo Nghị định quy định về
Bảo vệ dữ liệu cá nhân, Bản tin
Pháp luật VPLS

Thương binh và Xã hội, Bộ Lao động – Thương binh và Xã
hội và GIZ, 2020 – 2021
› Xây dựng Danh mục tham chiếu các vấn đề về SIA/GIA
trong các dự thảo chính sách hoặc văn bản quy phạm pháp
luật của Bộ LĐTBXH
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NHQuang&Cộng sự, số

› Xây dựng Danh mục kiểm tra để Bộ LĐTBXH xem xét

02/2021

SIA/GIA trong các dự thảo chính sách hoặc văn bản quy

o Bàn về thu thập, khai thác và sử

phạm pháp luật của các cơ quan/bộ ngành khác

dụng dữ liệu cá nhân trong bối

• Nghiên cứu chuyên đề “Đánh giá Nghị quyết 02/NQ-CP từ

cảnh hiện nay ở nước ta, Thư

góc độ khu vực tư nhân nhằm cải thiện môi trường kinh

viện Quốc hội – Thông tin

doanh và hỗ trợ phục hồi sau Dịch COVID-19”, USAID

tham khảo, 2021
o Chương về Việt Nam - Hướng

dẫn Toàn cầu: Các biện pháp

LinkSME, 2020
› Nghiên cứu các vấn đề mà các doanh nghiệp gặp phải sau
giai đoạn Dịch COVID-19 tại Việt Nam

được áp dụng để hỗ trợ các

› Tham gia xây dựng Nghiên cứu chuyên đề “Đánh giá Nghị

doanh nghiệp gặp khó khăn trong

quyết 02/NQ-CP từ góc độ khu vực tư nhân nhằm cải thiện

cuộc khủng hoảng COVID-19,

môi trường kinh doanh và hỗ trợ phục hồi sau Dịch COVID-

Nguyễn Hưng Quang và
Nhóm Nghiên cứu Văn
phòng Luật sư
NHQuang&Cộng sự, INSOL
International và Ngân hàng
Thế giới, 2020
o Chính sách gia hạn thời hạn nộp

thuế và tiền thuê đất trong bối
cảnh Dịch COVID-19, Bản tin
Pháp luật VPLS
NHQuang&Cộng sự, số
05/2020
o Gia hạn nộp thuế, miễn tiền

chậm nộp do ảnh hưởng bởi dịch
COVID-19, Bản tin Pháp luật
VPLS NHQuang&Cộng sự, số
04/2020
o Hướng dẫn đăng ký thế chấp

quyền sử dụng đất, tài sản gắn
liền với đất, Bản tin Pháp luật
VPLS NHQuang&Cộng sự, số
02/2020
o Hướng dẫn thực hiện Nghị định

19”
• Nghiên cứu chuyên đề “Thúc đẩy thanh toán không dùng
tiền mặt để cải thiện môi trường kinh doanh”, USAID
LinkSME, 2020
› Nghiên cứu về quy định pháp luật và thực tiễn tại Việt Nam
về thanh toán không dùng tiền mặt trong giải quyết thủ tục
hành chính
› Tham gia xây dựng Nghiên cứu chuyên đề “Thúc đẩy thanh
toán không dùng tiền mặt để cải thiện môi trường kinh
doanh”
• Biên tập Báo cáo đánh giá năng lực của Báo cáo viên pháp
luật và Tuyên truyền viên pháp luật, hỗ trợ bởi UNDP, 2020
› Phân tích dữ liệu thu thập được từ khảo sát tại 03 địa phương
của Việt Nam được lựa chọn khảo sát
› Tham gia xây dựng Báo cáo đánh giá năng lực của Báo cáo
viên pháp luật và Tuyên truyền viên pháp luật
• Biên tập Báo cáo đánh giá nhận thức pháp luật và nhu cầu
pháp luật của các nhóm người yếu thế, UNDP, 2020
› Phân tích dữ liệu thu thập được từ khảo sát tại 03 địa phương
của Việt Nam được lựa chọn khảo sát
› Tham gia xây dựng Báo cáo đánh giá nhận thức pháp luật và
nhu cầu pháp luật của các nhóm người yếu thế

về hóa đơn điện tử khi bán hàng
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hóa, cung cấp dịch vụ, Bản tin

• Nghiên cứu đưa ra khuyến nghị để xây dựng quy tắc đạo

Pháp luật VPLS

đức và ứng xử trong hoạt động tư pháp nhằm đáp ứng yêu

NHQuang&Cộng sự, số

cầu cải cách tư pháp tại Việt Nam, UNDP và Ban Nội chính

11/2019

Trung ương, 2020

o Quảng cáo trên Facebook,

› Nghiên cứu về quy tắc đạo đức và ứng xử của kiểm sát viên

Google, YouTube: Doanh nghiệp

Việt Nam và quy tắc đạo đức và ứng xử của công tố viên

phải nộp thay thuế nhà thầu,

quốc tế cũng như thực tiễn thực hiện các bộ quy tắc này

Thời báo Kinh tế Sài Gòn

› Xây dựng các chương về phân tích nội dung quy tắc đạo đức

Online, 2019

và ứng xử của kiểm sát viên Việt Nam và quy tắc đạo đức và

o Nghĩa vụ khấu trừ Thuế thu

ứng xử của công tố viên quốc tế cũng như thực tiễn thực hiện

nhập cá nhân của tổ chức chi trả

các bộ quy tắc này trong Báo cáo Định hướng hoàn thiện các

khi thuê cá nhân kinh doanh làm

bộ Quy tắc đạo đức và ứng xử trong hoạt động tư pháp với

người lao động, Bản tin Pháp

mục tiêu đáp ứng yêu cầu cải cách tư pháp tại Việt Nam

luật VPLS NHQuang&Cộng

• Nghiên cứu “Quan hệ quản lý tài sản và chế độ “ủy thác”

sự, số 07/2019

(trust) tại Việt Nam”, Trường Luật, Đại học Melbourne, Úc,

o Thêm trường hợp được sử dụng

2019-2020

ngoại hối trên lãnh thổ Việt

› Nghiên cứu và tổng hợp những vấn đề pháp lý liên quan đến

Nam, Bản tin Pháp luật VPLS

chế độ “ủy thác” (trust) trong lĩnh vực pháp luật dân sự tại

NHQuang&Cộng sự, số

Việt Nam, bao gồm: nghiệp vụ uỷ thác của các tổ chức tín

06/2019

dụng, uỷ thác đầu tư phi chính thống và đầu tư “chia sẻ lợi

o Hướng dẫn nộp thuế thu nhập cá

nhân đối với cá nhân kinh doanh
có thu nhập từ nước ngoài, Bản

ích”.
› Tham gia xây dựng Nghiên cứu Quan hệ quản lý tài sản và
chế độ “ủy thác” (trust) tại Việt Nam”

tin Pháp luật VPLS

• Báo cáo Những thực tiễn tốt về thực hiện thủ tục hành

NHQuang&Cộng sự, số

chính tư pháp nhằm tăng cường tính liêm chính của Tòa

04/2019

án, UNDP, 2019-2020

o Startup Việt - những vướng mắc

› Nghiên cứu quy định pháp luật hiện hành, các nghiên cứu,

pháp lý nổi bật, Báo Khoa học

báo cáo về thủ tục hành chính tư pháp và những thực tiễn

& Phát triển, 2018

tốt trong quản lý thời gian giải quyết vụ án, cấp trích lục,

o Một số lưu ý về Dự thảo Luật

quản lý thuế, Diễn đàn Doanh
nghiệp, 2018
o Giải đáp nhiều vướng mắc về

thuế tại Thông tư 39/2018/TTBTC, Bản tin Pháp luật VPLS

giao, gửi bản án và công khai bản án
› Xác định những thực tiễn tốt và những vướng mắc, khó khăn
của các tòa án địa phương
› Xây dựng Báo cáo nghiên cứu lý thuyết phân tích về quy
định pháp luật hiện hành và các nghiên cứu, báo cáo
› Xây dựng các bảng hỏi phục vụ cho khảo sát
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NHQuang&Cộng sự, số
11/2018
o Xác định thu nhập chịu thuế Thu

nhập doanh nghiệp đối với

› Hỗ trợ Trưởng nhóm Nghiên cứu thực hiện phỏng vấn tại
các tòa án được lựa chọn khảo sát
› Phân tích kết quả khảo sát để đưa vào báo cáo cuối cùng.
› Tham gia xây dựng báo cáo cuối cùng

trường hợp thuê mặt bằng thuộc

• Báo cáo Nhu cầu của doanh nghiệp đối với hoạt động của

diện tài sản đang tranh chấp,

Tòa án nhằm đảm bảo thực thi hợp đồng, Dự án GIG

Bản tin Pháp luật VPLS
NHQuang&Cộng sự, số
08/2018

(USAID), 2018
› Nghiên cứu quy định pháp luật hiện hành, các nghiên cứu,
báo cáo về hoạt động của Tòa án trong việc giải quyết tranh

o Những thay đổi lớn về mức

chấp hợp đồng qua các khía cạnh: (i) thực tiễn công khai các

lương và Bảo hiểm xã hội, Bản

hoạt động của Tòa án nhân dân; (ii) thực tiễn Toà án hỗ trợ

tin Pháp luật VPLS
NHQuang&Cộng sự, số
07/2018
o Dự thảo Luật Thuế tài sản, Bản

tin Pháp luật VPLS
NHQuang&Cộng sự, số
06/2018

việc áp dụng các phương thức giải quyết tranh chấp khác
› Xác định những thực tiễn tốt và vướng mắc, khó khăn tại các
tòa án.
› Xây dựng bảng hỏi cho việc phỏng vấn sâu
› Tham gia xây dựng báo cáo cuối cùng
• Báo cáo về Hoạt động gây quỹ của các tổ chức phi Chính
phủ tại Việt Nam, 2018

o Thay đổi quy định liên quan đến

› Nghiên cứu các quy định hiện hành về mô hình tổ chức và

xử phạt hành chính trong lĩnh

của hội và tổ chức độc lập trực thuộc hội cũng như tổ chức

vực kế toán, Bản tin Pháp luật

khoa học và công nghệ, bao gồm: cơ cấu tổ chức; hoạt động

VPLS NHQuang&Cộng sự, số

quản lý nội bộ; tuyển dụng và sử dụng lao động; các vấn đề

04/2018

liên quan đến thuế, kế toán, kiểm toán; hoạt động gây quỹ
và quy trình thành lập
› Xác định ưu điểm và nhược điểm của các mô hình trên và
đưa ra khuyến nghị
› Tham gia xây dựng báo cáo cuối cùng
• Báo cáo chỉ số Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính (APCI)
2018, 2019 và 2020, Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn
phòng Chính phủ, 2017-2020
› Rà soát quy định pháp luật về thủ tục hành chính về xây
dựng (2017) và khởi sự doanh nghiệp (2017-2020)
› Phân tích dữ liệu từ cơ quan nhà nhà nước trên 63 tỉnh thành
› Thực hiện phỏng vấn sâu với các doanh nghiệp và cơ quan
nhà nước về việc thực hiện và giải quyết thủ tục hành chính
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› Tham gia vào việc xây dựng Báo cáo APCI 2018, 2019, 2020
• Đánh giá tác động chính sách của Dự thảo Luật Thi đua,
khen thưởng, Ban Thi đua Khen thưởng Trung ương - Bộ
Nội vụ, 2018
› Tổng hợp những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thi
hành Luật Thi đua, khen thưởng
› Đánh giá tác động của các chính sách dưới khía cạnh kinh tế
• Dự án thành lập Cơ chế phản hồi đầu tư có hệ thống tại
Việt Nam (SIRM), Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) thuộc
Ngân hàng Thế giới, 2018
› Nghiên cứu về cơ chế giải quyết tranh chấp, vướng mắc về
đầu tư tại Việt Nam
› Thu thập thông tin về các nhà đầu tư nước ngoài và những
vướng mắc mà các nhà đầu tư gặp phải khi thực hiện dự án
đầu tư tại Việt Nam.
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