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HỌC VẤN NƠI CÔNG TÁC
o

Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh, 2021-nay:
United Business Institute (Bỉ),

Hội Luật Quốc tế Việt Nam (VSIL) nhiệm kì

2006-2007
o

Phó Chủ tịch
2020-2025

Cử nhân Luật, Đại học Luật Hà 2019-nay:
Nội, 1991-1996

Thành viên sáng lập, Chủ tịch
Trung tâm Hòa giải Thương mại Quốc tế Việt
Nam (VICMC)

LĨNH VỰC HÀNH NGHỀ

2013-nay:

Tổ chức Minh bạch Thế giới tại Việt Nam

Đầu tư trực tiếp & gián tiếp
Hoạt động doanh nghiệp
Mua bán & Sáp nhập, Phá sản

(Towards Transparency)
2012-nay:

Cơ sở hạ tầng & Hợp tác công tư 2012-nay:

Center)

Quản trị nhân sự & Lao động
Môi trường 2004-nay:
Bảo hiểm

Nghiên cứu & Vận động chính sách

Thành viên Hội đồng Quản trị
Trung tâm Phát triển Xã hội Tia sáng (Spark

Khoáng sản & Năng lượng

Giải quyết tranh chấp

Tổng Giám đốc
Công ty TNHH VietPro Consultant

Xây dựng & Bất động sản

Truyền thông & Internet

Thành viên Hội đồng Tư vấn

Thành viên sáng lập, Luật sư Điều hành
Văn phòng luật sư NHQuang&Cộng sự

1996-2004: Luật sư, Phó Giám đốc
Công ty luật LEADCO

Kiểm soát tuân thủ

KINH NGHIỆM HÀNH NGHỀ
NGÔN NGỮ Trực tiếp tư vấn cho nhiều doanh nghiệp trong và ngoài
Tiếng Việt nước, tập đoàn nhà nước, và các tổ chức cá nhân khác trong
nhiều vấn đề pháp lí thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau. Dưới
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Tiếng Anh đây chỉ nêu một số hoạt động tư vấn tiêu biểu:
• Tư vấn cho hàng trăm nhà đầu tư Việt Nam và nước

THÀNH VIÊN

ngoài trong các dự án đầu tư tại Việt Nam thuộc nhiều
lĩnh vực như xây dựng, phân phối, kinh doanh thương

o Trung tâm Hoà giải Thương mại

mại, nhà hàng khách sạn, thực phẩm, giáo dục, công

Quốc tế Việt Nam (VICMC)

nghệ thông tin, năng lượng... từ giai đoạn thỏa thuận,

o Hội Luật Quốc tế Việt Nam

đăng kí đầu tư đến thực hiện dự án

(VSIL)

• Tư vấn pháp lí thường xuyên cho nhiều doanh nghiệp

o Câu lạc bộ luật sư thương mại

Việt Nam và nước ngoài hoạt động trong nhiều lĩnh vực

quốc tế Việt Nam (VBLC)

khác nhau. Các lĩnh vực tư vấn liên quan tới mọi hoạt

o Đoàn Luật sư Hà Nội
o Hiệp hội luật sư Châu Á - Thái
Bình Dương

động của doanh nghiệp, cấp phép, quan hệ cổ đông,
thuế, tài chính, quản trị nội bộ, lao động, đầu tư, tham
gia giao dịch, giải quyết tranh chấp, v.v.
• Tư vấn cho một số doanh nghiệp Việt Nam và nước
ngoài trong cơ cấu vốn, phân bổ các nguồn tài chính,

HOẠT ĐỘNG HỌC THUẬT
o

Chương trình Đào tạo Kĩ năng
Hòa giải – Trung tâm CEDR,
London, Vương quốc Anh tổ
chức tại Việt Nam, 2018

o

Chương trình về Tuyên án Vô
tội, Trường Luật Đại học New
York, Hoa Kỳ, 2017

o

Học giả mời: Khoa Luật - Đại
học Melbourne, Australia, 2014

o

Giảng viên thỉnh giảng, Đại học
Anh Quốc tại Việt Nam, 20142015

o

đăng kí bảo lãnh, đăng kí và cơ cấu khoản vay, v.v.
• Tư vấn các giao dịch mua bán và sáp nhập doanh
nghiệp, dự án của các doanh nghiệp lớn trong nước
cũng như các công ty đa quốc gia, tập đoàn nước ngoài
tại Việt Nam trong toàn bộ các giai đoạn của giao dịch từ
lúc bắt đầu cho tới hoàn thành giao dịch
• Tư vấn trong nhiều giao dịch của các doanh nghiệp lớn
tại Việt Nam và nước ngoài hoạt động trong lĩnh vực
dầu khí, khoáng sản, năng lượng
• Soạn thảo, tư vấn và đàm phán các hợp đồng EPC, BOT,
BT và hợp đồng xây dựng khác cho nhiều công ty đầu tư
xây dựng và phát triển hạ tầng, bao gồm các công ty lớn
có phần vốn nhà nước và công ty tư nhân
• Tư vấn cho một số doanh nghiệp bảo hiểm trong các vấn

Giảng viên thỉnh giảng, Môn “Kĩ

đề liên quan tới lao động, giao dịch kinh tế, hợp đồng,

năng luật sư nâng cao”- Đại học

kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ; tham gia qiải quyết

Luật Hà Nội, Việt Nam, 2014

nhiều tranh chấp trong lĩnh vực bảo hiểm cho khách

Học giả mời: Khoa Luật Kinh

hàng tại các Tòa án và cơ quan trọng tài khác nhau.

doanh và Thuế - Đại học

Nhiều vụ việc trong số đó được giải quyết thông qua

Monash, Australia, 2008

hoà giải.

o
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Học giả mời, Trung tâm Dân

• Tham gia giải quyết một số tranh chấp liên quan tới

chủ, Phát triển và Pháp quyền,

quản lí doanh nghiệp, tranh chấp giữa các nhà đầu tư tại

Đại học Stanford, Hoa Kỳ, 2006

các công ty trong nước hay có vốn đầu tư nước ngoài,

o

o

Học giả mời: Khoa Luật, Đại học
Melbourne, Australia, 1999-2000
o

các công ty nhà nước cổ phần hóa, tranh chấp giữa nhà
đầu tư và cơ quan quản lí nhà nước, tranh chấp giữa
doanh nghiệp nhà nước với các nhà thầu nước ngoài…

Học giả mời, Khoa Kinh doanh
và Pháp luật, Đại học Deakin,
Australia, 2000

• Đào tạo pháp lí cho các luật sư nội bộ và cán bộ pháp
chế của một số công ty có phần vốn nhà nước và công ty
tư nhân

KINH NGHIỆM QUỐC TẾ
o

Chế định “Ủy thác” tại Việt Nam,
bài trình bày tại Hội thảo Quốc

NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN TỚI MÔI TRƯỜNG
KINH DOANH (tiêu biểu)

tế về “Pháp luật Ủy thác khu • Nghiên cứu chuyên đề “Đánh giá Nghị quyết 02/NQCP từ góc độ khu vực tư nhân nhằm cải thiện môi
vực Châu Á – Thái Bình Dương:

o

Lí thuyết và thực tiễn”, Đại học

trường kinh doanh và hỗ trợ phục hồi sau Dịch

Melbourne, Australia, 2019

COVID-19”, USAID LinkSME, 2020. Nghiên cứu các

Một số vấn đề về Luật Hợp đồng tại
Việt Nam, bài trình bày tại Hội
thảo Quốc tế về “Nghiên cứu
Luật Hợp đồng Châu Á III”, Đại
học Quốc gia Đài Loan, Đài

vấn đề mà các doanh nghiệp gặp phải sau giai đoạn dịch
COVID-19 tại Việt Nam; Soạn thảo báo cáo “Đánh giá
Nghị quyết 02/NQ-CP từ góc độ khu vực tư nhân nhằm
cải thiện môi trường kinh doanh và hỗ trợ phục hồi sau
Dịch COVID-19”

Loan, 2016 • Nghiên cứu chuyên đề “Thúc đẩy thanh toán không
dùng tiền mặt để cải thiện môi trường kinh doanh”,
o Sự phát triển của nghề luật và cải
USAID LinkSME, 2020. Nghiên cứu quy định pháp luật
cách pháp luật tại Việt Nam, bài
và thực tiễn tại Việt Nam về thanh toán không dùng tiền
trình bày tại Hội thảo quốc tế về
mặt trong giải quyết thủ tục hành chính; Xây dựng
“Pháp luật và Phát triển tại
Nghiên cứu chuyên đề “Thúc đẩy thanh toán không
Trung Hoa và Việt Nam”, Đại
dùng tiền mặt để cải thiện môi trường kinh doanh”
học Quốc gia Singapore (NUS),
2016 • Nghiên cứu “Quan hệ quản lí tài sản và chế độ “ủy
o

Pháp luật về nhà ở và chung cư tại
Việt Nam, bài trình bày tại hội
nghị chuyên đề quốc tế “Pháp
luật về chung cư và Quản lý đô
thị ở Châu Á” tại Đại học Hồng
Kông, Hồng Kông, 2014

thác” (trust) tại Việt Nam”, Trường Luật, Đại học
Melbourne, Úc, 2019-2020. Nghiên cứu và tổng hợp
những vấn đề pháp lí liên quan đến chế độ “ủy thác”
(trust) trong lĩnh vực pháp luật dân sự tại Việt Nam, bao
gồm: đại diện, giám hộ, quyền hưởng dụng, quyền bề
mặt; xây dựng Nghiên cứu Quan hệ quản lí tài sản và
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o

Khung pháp luật bảo vệ môi trường
tại Việt Nam, bài trình bày tại hội

chế độ “ủy thác” (trust) tại Việt Nam
•

thảo quốc tế “Xung đột pháp

nghiệp gặp khó khăn trong cuộc khủng hoảng COVID-

luật đối với các doanh nghiệp

19, INSOL International (Nhóm Ngân hàng Thế giới),

Hàn Quốc tại một số nước Châu

2020. Giới thiệu một số cải cách quan trọng tại Việt Nam

Á”, Đại học Youngsan, Busan,

để hỗ trợ các doanh nghiệp gặp khó khăn về tài chính do

Hàn Quốc, 2010
o

Tìm hiểu một số nguyên nhân về

Dịch COVID-19
•

tranh chấp lao động giữa người

2018, Báo cáo chỉ số APCI 2019, Báo cáo chỉ số APCI

động Việt Nam, bài trình bày tại

2020), Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính của

hội thảo quốc tế “Xung đột pháp

Thủ tướng Chính phủ trong 3 năm 2018, 2019 và 2020.

luật đối với các doanh nghiệp

Tham gia nghiên cứu, khảo sát những doanh nghiệp

Hàn Quốc tại một số nước Châu

thực hiện thủ tục hành chính (bằng phương thức phỏng

Á”, Đại học Youngsan, Busan,

vấn trực tiếp) và phân tích chuyên sâu để đưa ra các

Hàn Quốc, 2009

đánh giá, nhận định và khuyến nghị cho giải pháp cải

Du nhập pháp luật: vai trò của các

cách thủ tục hành chính trong tương lai. Báo cáo APCI sẽ

thành tố phi nhà nước trong việc
hình thành môi trường pháp luật

tiếp tục được thực hiện trong các năm tới
•

tại Việt Nam, bài trình bày tại hội

Dự án Soạn thảo Tài liệu 30 năm Chiến lược Đầu tư
Trực tiếp Nước ngoài của Việt Nam, Bộ Kế hoạch và

thảo quốc tế “Phát triển Pháp

Đầu tư (5/2018 – 6/2019). Tư vấn, tóm tắt bối cảnh quốc

luật ở Đông Á: So sánh Việt

tế về đầu tư nước ngoài và hoạt động đầu tư nước ngoài

Nam - Trung Hoa”, Đại học

ở Việt Nam qua các thời kỳ phát triển; tiến hành nghiên

Monash (Australia) và Đại học

cứu chuyên sâu về các hiệp định đầu tư quốc tế và cơ

Hồng Kông, Hồng Kông, 2008
o

Báo cáo Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành
chính năm 2018, 2019 và 2020 (Báo cáo chỉ số APCI

quản lý Hàn Quốc với người lao

o

”Hướng dẫn toàn cầu: Các biện pháp hỗ trợ doanh

chế giải quyết tranh chấp; đánh giá và phân tích sơ bộ

Khu vực Tư nhân ở Việt Nam có

tình hình kinh tế Việt Nam trong quá trình thi hành Luật

thể Hỗ trợ Phát triển Dân chủ và

Đầu tư

Nhà nước Pháp quyền? Trung tâm
Dân chủ, Phát triển và Pháp
quyền, Đại học Stanford, Hoa
Kỳ, 2006

•

Dự án thành lập Cơ chế Phản hồi Đầu tư có Hệ thống
(SIRM), Ngân hàng Thế giới, 2018-2019. Đưa ra các
tham vấn về các quy định pháp luật để giải quyết vướng
mắc của nhà đầu tư nước ngoài; xây dựng dự thảo sơ đồ
giải quyết vướng mắc của nhà đầu tư nước ngoài

ẤN PHẨM & BÀI VIẾT • Báo cáo Nhu cầu của doanh nghiệp đối với hoạt động
o

Chương về Quan hệ Quản lí

Tài sản và chế độ “Ủy thác” tại Việt
Nam, Nguyễn Hưng Quang &

của Tòa án nhằm đảm bảo thực thi hợp đồng, Cơ quan
Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID)-Dự án Quản trị Nhà
nước nhằm Tăng trưởng Toàn diện (dự án GIG), 2018.
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Nguyễn Thuỳ Dương, trong cuốn

Đánh giá về hoạt động giải quyết các vụ án kinh doanh

Asia-Pacific Trusts Law: Theory and
Practice in Context (Ying Khai Liew

thương mại của tòa án
•

và Matthew Harding đồng biên

Quỹ Châu Á, 2017. Cung cấp một nghiên cứu sơ bộ để

tập), Hart Publishing sắp xuất bản,

điều tra các chính sách và thực tiễn áp dụng mô hình

2021
o

Giải thích hợp đồng và các điều

PPP tại Việt Nam nhằm giải quyết các vấn đề liên quan
•

khoản không công bằng trong pháp luật

nhằm Tăng trưởng Toàn diện (GIG), 2017. Đánh giá

Quang & Nguyễn Thuỳ Dương,

chính sách của một số nội dung sửa đổi, bổ sung trong

nghiên cứu trong “Pháp luật Hợp

Bộ luật Lao động. 05 vấn đề chính sách bao gồm: thay

đồng Châu Á, Tập 3: Nội dung Hợp

đổi giờ làm thêm; thay đổi quy định về thang lương,

đồng và các điều khoản không công

bảng lương; mở rộng quyền đơn phương chấm dứt hợp

bằng”, NXB Đại học Oxford, sắp

đồng lao động; thay đổi cách xác định lương tối thiểu;

xuất bản
Báo cáo Chỉ số đánh giá chi phí

thay đổi quy định về hợp đồng thử việc
•

tuân thủ thủ tục hành chính (APCI)

ương với sự tài trợ của USAID, 2016. Chịu trách nhiệm

Chính phủ, Nguyễn Hưng Quang &

nghiên cứu về vấn đề "Thực thi hợp đồng", một trong ba

cộng sự, 2018, 2019 & 2000

điểm nghẽn trung hạn (cùng với Rủi ro vĩ mô: tài chính,

Hòa giải – Xu thế giải quyết

tiền tệ, tài khoá; và Chính sách thuế, lao động, cấp phép

tranh chấp thương mại trong thời kỳ
hội nhập, Nguyễn Hưng Quang, Luật

kinh doanh)
•

quốc tế và những vấn đề thực tiễn

Tăng trưởng Toàn diện của Cơ quan Phát triển Quốc tế

2019

Hoa Kỳ (USAID GIG) phối hợp với Vụ Các Vấn đề

Amended investment law to

relieve funding burdens, đồng tác giả

chung về Xây dựng Pháp luật - Bộ Tư pháp, 2016
•

với Lê Gia Khánh, bài viết bằng

hiện nghiên cứu cho Viện Nghiên cứu Quản lí Kinh tế

Review, 2020

Trung ương và Văn phòng Chính phủ về hạn chế của

Positive scope ahead in

pháp luật và thực tiễn thi hành đối với vấn đề phá sản

amended Law on Investment, đồng tác
giả với Phạm Thị Hạ Vân, bài viết
bằng tiếng Anh trên Vietnam
Investment Review, 2020

Cải thiện môi trường kinh doanh tại Việt Nam theo
Nghị quyết 19/2014 và 19/2015 của Chính phủ. Thực

tiếng Anh trên Vietnam Investment

o

Soạn thảo Tài liệu Hướng dẫn Nghiệp vụ về Đánh giá
tác động chính sách, Dự án Quản trị Nhà nước nhằm

tại Việt Nam, NXB Thanh Niên,

o

Nghiên cứu Chẩn đoán điểm nghẽn tăng trưởng và bản
đồ năng lực sản xuất của Việt Nam, Ban Kinh tế Trung

năm 2018, 2019, 2000, Văn phòng

o

Đánh giá tác động chính sách của Dự thảo Bộ luật Lao
động (05 vấn đề chính sách), Dự án Quản trị Nhà nước

hợp đồng tại Việt Nam, Nguyễn Hưng

o

Nghiên cứu về quan hệ đối tác công tư tại Việt Nam,

và giải quyết tranh chấp hợp đồng
•

Tăng cường năng lực cạnh tranh ngành cà phê và kho
bãi thông qua cải cách các vấn đề pháp lí và thủ tục
hành chính, theo yêu cầu của Công ty Tài chính Quốc tế
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o

Hindrances preventing FIEs

- International Finance Corporation (thuộc Ngân hàng

from listing on stock market, Nguyễn

Thế giới – World Bank) (2009-2013). Thực hiện nghiên

Hưng Quang, bài viết bằng tiếng

cứu thực trạng các doanh nghiệp cà phê, kho chứa và các

Anh trên Vietnam Investment
Review, 2019
o

vấn đề pháp lí liên quan
•

Cải cách thủ tục cấp giấy phép –Tổ Công tác Cải cách

Building the mechanism for

thủ tục hành chính theo Đề án 30 (2009-2011). Xem xét

sturdy FDI efficiency, Nguyễn Hưng

và đơn giản hoá các quy trình cấp phép được lựa chọn

Quang & Lê Nết, bài viết bằng tiếng

trong các lĩnh vực đầu tư, xuất nhập khẩu, tài

Anh trên Vietnam Investment

chính/ngân hàng và khoáng sản; xây dựng năng lực để

Review, 2019

cải thiện năng lực pháp lí giữa những bên liên quan

o

chính; xây dựng kế hoạch truyền thông nhằm hỗ trợ quá

Chương 5: Kĩ năng chung của

trình cải cách

Luật sư khi cung cấp dịch vụ pháp lí,
Luật sư Nguyễn Hưng Quang và •
cộng sự, Sổ tay Luật sư Tập 1, Liên

Khoáng sản. Thực hiện việc đánh giá tác động pháp luật

đoàn Luật sư Việt Nam, 2017
o

đối với Luật Khoáng sản (tư vấn miễn phí)

Chương 4: Mua bán Doanh •

nghiệp, Luật sư Nguyễn Hưng

Phá sản Quốc tế, tư vấn cho báo cáo viên, 2009-2010
•

2017
o

Nguyên tắc Hợp tác Toàn cầu trong các Vụ án Phá sản
Quốc tế, Viện Pháp luật Hoa Kỳ và Viện nghiên cứu về

Quang và cộng sự, Sổ tay Luật sư
Tập 3, Liên đoàn Luật sư Việt Nam,

Đánh giá Tác động Pháp luật (RIA) đối với Luật

Nghiên cứu pháp luật về mua bán và sáp nhập doanh
nghiệp (M&A) tại Việt Nam–Dự án 00057741, Tổ công

Chương 9: Bảo đảm thực thi

tác thực hiện Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư, 2009.

hợp đồng tại Việt Nam, Nguyễn Hưng

Nghiên cứu khung pháp lí về M&A tại Việt Nam; đưa ra

Quang, trong Báo cáo Chẩn đoán

các khuyến nghị thay đổi pháp luật nhằm thúc đẩy các

Tăng trưởng kinh tế Việt Nam, Ban

hoạt động M&A tại Việt Nam; đề xuất phương án cần có

Kinh tế Trung Ương, 2016

văn bản pháp luật quy định chuyên về M&A tại Việt

o

Tổng quan về Lịch sử Luật Đất

Nam

đai và Tranh chấp Đất đai tại Việt Nam, •

Nghiên cứu khung pháp lí về hợp tác công tư cho Dự

Nguyễn Hưng Quang và Toàn Lê

án “Giảm nghèo thông qua trợ giúp tổng thể phát triển

trong cuốn “Resolving Land

doanh nghiệp nhỏ - PRISED VIE/05/M01/SID” do Cơ

Disputes in East Asia: Exploring the

quan Phát triển Quốc tế Thuỵ Điển (SIDA) tài trợ, 2009.

Limits of Law” Hualing Fu & John

Nghiên cứu, khảo sát trên 4 tỉnh về mô hình hợp tác

Gillespie (Chủ biên), NXB Đại học

công tư và các vấn đề pháp lí; viết báo cáo khảo sát,

Cambridge, 2014

tham gia giảng dạy trong khoá đào tạo hỗ trợ viên trong

o

Du nhập pháp luật: vai trò của

các thành tố phi nhà nước trong hình
thành môi trường pháp luật tại Việt •

khuôn khổ dự án, đồng thời hỗ trợ trong việc hoàn thiện
tài liệu giảng dạy và báo cáo tổng thể của dự án
Chương trình Phát triển Doanh nghiệp Vừa và Nhỏ
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Nam, Nguyễn Hưng Quang trong

của GTZ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Hỗ trợ tổ chức

sách “Legal Development in East

thành công đối thoại công – tư giữa UBND tỉnh Hưng

Asia: China – Vietnam Compared”,

Yên và Hiệp hội Doanh nghiệp Hưng Yên, An Giang và

NXB Routledge, Albert Chen và
John Gillespie (chủ biên), 2010
o

Quảng Nam
•

Chương trình hỗ trợ khu vực tư nhân tại Việt Nam,

Hợp tác đối tác công – tư vì

UNIDO và Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 2008. Nghiên cứu

người nghèo, Luật sư Nguyễn Hưng

khung pháp lí và thực tiễn liên quan tới mã số doanh

Quang & Tim Dyce, VCCI – Dự án

nghiệp và mã số thuế, báo cáo định kì của doanh nghiệp

“Giảm nghèo thông qua phát triển

với cơ quan đăng kí kinh doanh và cơ quan thuế để đề

tổng thể doanh nghiệp nhỏ PRISED”, NXB Chính trị Quốc gia,
2009
o

xuất thay đổi các quy định hiện hành về doanh nghiệp
•

Dự án CIEM/UNDP VIE01/025: "Năng lực cạnh tranh
cấp tỉnh trong việc thu hút đầu tư kinh doanh và phát

Sổ tay Hướng dẫn Nghiệp vụ

triển quan hệ khu vực nhà nước–tư nhân", 2008. Tư vấn

đối với Công tác Đăng kí Kinh doanh,

khuyến nghị năng lực cạnh tranh cấp tỉnh cho Bắc

Nguyễn Hưng Quang (Chủ biên),

Giang, Bắc Ninh và Hà Tây, soạn thảo Sổ tay Hướng dẫn

2007.

Đăng kí Kinh doanh, đề xuất mô hình đối thoại giữa cơ
quan thực hiện nhiệm vụ của Chính phủ trong thực thi
Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư và những đối tượng
thụ hưởng khác.
Và rất nhiều dự án nghiên cứu trong các lĩnh vực pháp luật khác.
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