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LÝ LỊCH CHUYÊN MÔN PHÁP LÝ 

LÊ VIỆT TUẤN 

Ông là Giám đốc điều hành, người sáng lập và có trách nhiệm chung cho hoạt động 

của Công ty Luật QNT. Ông đã tốt nghiệp thạc sỹ luật học tại Khoa Luật – Đại học 

Lund (Thụy Điển) năm 2005. Ông có khoảng 10 năm là giảng viên của Đại học Luật 

TP.HCM, có thời gian làm việc tại các ngân hàng thương mại và điều hành Công ty 

Luật QNT từ năm 2011 đến nay. Với hơn 20 năm hoạt động trong lĩnh vực pháp lý, 

ông có thế mạnh về pháp luật doanh nghiệp, đầu tư, ngân hàng, hợp đồng, sở hữu trí 

tuệ và M&A. 

 

LIÊN HỆ  

 Địa chỉ văn phòng: Lầu 8, Tòa nhà văn phòng Loyal, 151 Võ Thị Sáu, Quận 3, 

Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam 

 Điện thoại: (84) 916 599 189 

 Email: tuanle@qntlaw.com  

KINH NGHIỆM  

 Từ 2011 đến nay:  Công ty Luật QNT 

 Từ 2009 đến 2010:  Ngân hàng TM Á Châu (ACB) và Ngân hàng TM 

Vietbank 

 Từ 2000 đến 2009: Giảng viên Trường Đại học Luật Tp.HCM  

 Từ 1998 đến 1999: Văn phòng Luật sư Nguyễn Xuân Chiến 

GIẢNG DẠY 
 

  Quản lý rủi ro pháp lý tại doanh nghiệp  

 Kỹ năng đàm phán và soạn thảo hợp đồng 

 Chuyên đề pháp lý liên quan đến tổ chức tín dụng 

 Chuyên đề pháp lý liên quan đến hội nhập WTO 

 Lý luận về Nhà nước và Pháp luật 

 Nhà nước pháp quyền 

 Lịch sử Nhà nước và Pháp luật Việt Nam 

BẰNG CẤP  

  Thạc sỹ Luật học năm 2005 – Khoa Luật Đại học Lund Thuỵ Điển, chuyên 

ngành Luật Quốc tế và Luật So sánh – Chương trình liên kết đào tạo Việt Nam 

– Thuỵ Điển (SIDA) 

 Cử nhân Luật học năm 1999, Đại học Luật Tp.HCM  

 Chứng chỉ tốt nghiệp Khoá đào tạo và huấn luyện về sở hữu trí tụê, Trường 

ĐH Luật Tp.HCM và Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ 
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 Chứng chỉ tốt nghiệp chương trình đào tạo nghề luật sư, Học viện tư pháp, 

Khoá 7 đợt 2 tại Tp.HCM 

 Chứng chỉ tốt nghiệp Khoá đào tạo chuyên viên thị trường chứng khoán, Học 

viện Ngân hàng – Phân viện Tp.HCM 

VỤ VIỆC 
 

  Về Đầu tư, thực hiện dự án: Công ty Hiap Seng (Singapore) thực hiện Dự án 

bảo dưỡng Nhà máy lọc dầu Dung Quất - Quảng Ngãi, Việt Nam; Công ty Dịch 

vụ Hàng hải Dầu Khí (PV Trans OFS) thực hiện Dự án dịch vụ vận hành và bảo 

dưỡng tàu FPSO/FSO; Công ty CP Bán lẻ kỹ thuật số FPT (FRT) thực hiện Dự 

án hợp tác khai thác và đại lý bảo hiểm sản phẩm thiết bị số tại Việt Nam;... 

 Về Chuyển nhượng vốn, M&A: Công ty CP DV Bưu chính Viễn Thông Sài Gòn 

(SPT) thực hiện Dự án hợp tác liên quan đến S-Telecom tại Việt Nam; Công ty 

Hiap Seng (Singapore) thực hiện Dự án chuyển nhượng vốn của Công ty CP 

Bảo dưỡng và Sửa chữa công trình Dầu khí (PMS); Công ty CP Đầu tư Duy 

Anh thực hiện Dự án chuyển nhượng Toà nhà văn phòng tại Phú Mỹ Hưng;... 

 Về Mua bán, phân phối sản phẩm: Công ty 3M (United State) ký kết (các) Hợp 

đồng phân phối sản phẩm tại Việt Nam; Công ty Võ Thi Thu Hà ký kết (các) 

Hợp đồng mua bán gạo với đối tác Châu Âu, Châu Á;... 

 Về Bất động sản: Tập đoàn Thiên Tân ký kết Dự án hợp tác đầu tư Tòa nhà tại 

Quận 7 Tp. Hồ Chí Minh; Công ty TNHH Việt Nam TNT Fiber (Japan) ký kết 

Hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất tại Tỉnh Bình Dương; Công ty Pacorini 

Việt Nam ký kết (các) Hợp đồng thuê kho và cung cấp dịch vụ liên quan tại Việt 

Nam;... 

 Về Quyền sở hữu trí tuệ: Công ty liên doanh PAN Việt Nam (Thailand) thực 

hiện Dự án chuyển giao công nghệ và nhãn hiệu; Công ty CP Năng lượng tái 

tạo DVA về tranh chấp nhãn hiệu tại Việt Nam; Công ty 3M (United State) về 

tranh chấp nhãn hiệu và tên miền tại Việt Nam;... 

 Về Quản lý Rủi ro Pháp lý: Hỗ trợ khảo sát, xác định, giải pháp và hướng dẫn 

công việc cho Dự án Quản lý Rủi ro Pháp lý trong Hoạt động Kinh doanh và 

Hợp đồng tại PVTrans OilField Services, Trung tâm Quản lý và Công nghệ Môi 

trường, Công ty Hoàng Thảo, Công ty TNHH Ngôi Sao Việt,... 

 Về Tài chính, ngân hàng:; Ngân hàng TMCP ACB thực hiện Dự án tái cấu trúc 

nguồn nhân lực, các sản phẩm tín dụng, xây dựng quy trình, biểu mẫu, cẩm 

nang,…; Ngân hàng TMCP Vietbank thực hiện việc tăng vốn điều lệ, thành lập 

công ty quản lý nợ, thẩm định pháp lý hồ sơ tín dụng và các vụ việc thu hồi 

nợ,...; Ngân hàng Shinhan, HSBC, Siam Commercial Bank và Shinhan Finance 

thực hiện phần việc pháp lý chứng từ (liên quan hợp đồng, công chứng, đăng 

ký giao dịch bảo đảm) và công việc phát sinh khác. 

NGHIÊN CỨU 
 

  Giáo trình, bài giảng: Nhận diện và Quản lý rủi ro pháp lý doanh nghiệp, 

CLB Pháp chế doanh nghiệp – Bộ Tư pháp, 2013-

2015 

Kỹ năng đàm phán và soạn thảo hợp đồng, Công ty 

Luật QNT, 2014 

Lý luận chung về Nhà nước và Pháp luật, Đại học Luật 

Tp.HCM, 2003–2006–2007–2008 
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Lịch sử Nhà nước và Pháp luật Việt Nam, Đại học Luật 

Tp.HCM, 2004 

Nhà nước pháp quyền, Đề cương giảng và học tập, 

Đại học Luật Tp.HCM, 2006 

  Đề tài, bài viết: Hoàn thiện hệ thống pháp luật Việt Nam về bảo hộ chỉ 

dẫn địa lý – trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, 

Giáo viên hướng dẫn: GS. Hans-Henrik Lidgard và 

TS. Đinh Văn Thanh  

Vai trò quản lý nhà nước về kinh tế của chính quyền 

địa phương trên địa bàn Tp. Hồ Chí Minh, Giáo viên 

hướng dẫn: ThS. Vũ Thị Bích Hường 

Thế nào là Xã hộ dân sự? Tham luận trình bày tại Hội 

thảo Xã hội dân sự được tổ chức bởi Khoa Luật Hành 

chính, Đại học Luật Tp.HCM, 2007 

Thể chế chính trị và Bộ máy nhà nước của Thailand 

và Indonexia, Thể chế chính trị các nước Asean, 2002 

Lịch sử lập hiến các nước Asean, Thể chế chính trị 

các nước Asean, 2001 

  Hướng dẫn Bàn về vai trò giải thích pháp luật của Toà án trong 

quá trình xây dựng nhà nước pháp quyền ở Việt Nam, 

Nguyễn Thị Phương Loan, Khoá luận cử nhân, 2008 

Xã hội dân sự và Nhận diện xã hội dân sự ở Việt Nam 

hiện nay, Trần Hữu Thọ, Khoá luận cử nhân, 2007 

Vai trò bảo đảm cạnh tranh lành mạnh của chính 

quyền địa phương trong hoạt động quản lý nhà nước 

về kinh tế ở Việt Nam, Lê Thị Thanh Thảo, Khoá luận 

cử nhân, 2006 

Pháp luật về bảo vệ quyền phụ nữ trong thời kỳ phong 

kiến ở Việt Nam từ thế kỷ 10 đến 19, Lê Phương 

Quyên, Khoá luận cử nhân, 2003 

Sự sáng tạo trong hoạt động xây dựng pháp luật thời 

kỳ Lê- Trịnh (1545-1786) thể hiện qua Quốc Triều 

Khám Tụng Điều Lệ, Huỳnh Minh Tân, Khoá luận cử 

nhân, 2002 

Cơ sở pháp lý và Thực tiến vấn đề quản lý nhà nước 

đối với tự do tôn giáo ở Việt Nam – qua sự kiện ở Gia 

Lai, Võ Tiến Sỹ, Nghiên cứu khoa học sinh viên, 2006 

 


