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TRẦN THỊ THANH HUYỀN 

Luật sư Thành viên 

Hà Nội, Việt Nam 

Tel.: (84-4) 3537 6939 

E-mail: tranthanhhuyen@nhquang.com 

 

BẰNG CẤP 
o Thạc sĩ, Khoa Luật  

Đại học Quốc gia Hà Nội  
(2007-2009) 

o Cử nhân, Đại học Luật  
Hà Nội (2000-2004) 

 

LĨNH VỰC HÀNH NGHỀ 
M&A 

Hợp đồng 

Đầu tư nước ngoài 

Khoáng sản 

Quản trị doanh nghiệp 

Lao động 

Giáo dục và đào tạo 

Hợp tác công tư 

 

THÀNH VIÊN 
Đoàn Luật sư Hà Nội 

 

ẤN BẢN 

Chương Mua bán  

Doanh nghiệp 

Tập 1 - Sổ tay Luật sư 

Liên đoàn Luật sư Việt Nam 

 

 

 

 

NƠI CÔNG TÁC 

2012 -nay:      Luật sư thành viên 

    Văn phòng Luật sư NHQuang&Cộng sự 

2011- nay:  Thành viên sáng lập  

    Công ty TNHH Viet Pro Consultants 

2006 — 2012:   Luật sư 

    Văn phòng Luật sư NHQuang&Cộng sự, văn phòng 
luật sư thành lập năm 2004, chuyên về tư vấn 
chính sách, nghiên cứu thể chế và tư vấn doanh 
nghiệp. 

2004-2006:  Chuyên viên tư vấn, Văn phòng Luật sư Luật Việt 

     

NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN 

Hoạt động về doanh nghiệp và đầu tư 
• Cải thiện môi trường kinh doanh tại Việt Nam, cung cấp cho 

Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương và Văn phòng 
Chính phủ một số nghiên cứu về vấn đề phá sản và giải quyết 
tranh chấp hợp đồng trong năm 2015. 

• Khảo sát thực trạng ban hành quyết định hành chính tại Việt 
Nam, trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường tiếp cận công lý và 
bảo vệ quyền tại Việt Nam”, do UNDP Việt Nam tài trợ, Vụ 
Hành chính – Hình sự, Bộ Tư pháp chủ trì, 2013 

• Cố vấn Quốc gia cho Phòng Thương mại và Công nghiệp 
Hàn Quốc (Kotra) tại Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục 
Hành chính (2012-2013). 

• Rà soát và đề xuất về tình trạng pháp lý của con dấu doanh 
nghiệp tại Việt Nam, Tổ Công tác Cải cách thủ tục hành chính 
của Thủ tướng được thành lập theo Đề án 30 phối hợp với 
Công ty Tài chính Quốc tế (IFC), 2012. 

• Nghiên cứu pháp luật về mua bán và sáp nhập doanh 
nghiệp (M&A) tại Việt Nam – Dự án 00057741, Tổ công tác 
thực thi Luật Doanh nghiệp và Luật Đầu tư của Chính phủ. 
Nghiên cứu khung pháp lí về M&A tại Việt Nam; đưa ra các 
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 khuyến nghị thay đổi pháp luật nhằm thúc đẩy hoạt động 
M&A tại Việt Nam. 

• Cải cách thủ tục cấp giấy phép –Tổ Công tác Cải cách thủ tục 
hành chính theo Đề án 30 (2009-2011). Xem xét và đơn giản 
hoá các quy trình cấp phép được lựa chọn trong các lĩnh vực 
đầu tư, xuất nhập khẩu, tài chính/ngân hàng và khoáng sản; 
xây dựng năng lực để cải thiện năng lực pháp lí giữa những 
bên liên quan chính; xây dựng kế hoạch truyền thông nhằm 
hỗ trợ quá trình cải cách. 

• Rà soát và đề xuất nhằm đơn giản hóa thủ tục cấp phép trong 
cơ chế phát triển sạch (CDM), Tổ Công tác Cải cách thủ tục 
hành chính của Thủ tướng được thành lập theo Đề án 30 phối 
hợp với Công ty Tài chính Quốc tế (IFC), 2011. 

• Rà soát và đề xuất nhằm đơn giản hóa thủ tục cấp phép trong 
lĩnh vực giao thông vận tải, Tổ Công tác Cải cách thủ tục 
hành chính của Thủ tướng được thành lập theo Đề án 30 phối 
hợp với Công ty Tài chính Quốc tế (IFC), 2011. 

• Rà soát và đề xuất nhằm đơn giản hóa thủ tục cấp phép trong 
lĩnh vực quảng cáo, Tổ Công tác Cải cách thủ tục hành chính 
của Thủ tướng được thành lập theo Đề án 30 phối hợp với 
Công ty Tài chính Quốc tế (IFC), 2010.  

Cải cách tư pháp 

• Khảo sát về Quản lí Tòa án tại Việt Nam trong khuôn khổ 
Dự án “Tăng cường Tiếp cận Công lí và Bảo vệ các Quyền” 
(Dự án 58492) — do UNDP Việt Nam tài trợ, dưới sự chủ trì 
của Ban Thư kí - Ban Chỉ đạo Cải cách Tư pháp Trung Ương, 
2011-2013. Thành viên. Phụ trách phỏng vấn sâu, phân tích dữ 
liệu. Khảo sát này dựa trên 4000 bảng hỏi qua thư và trên 50 
cuộc phỏng vấn trực tiếp với các cơ quan có liên quan đến tòa 
án trên toàn quốc.   

• Sáng kiến Tăng cường Bảo vệ Quyền Đất đai của Phụ nữ 
tại Việt Nam, Dự án “Tăng cường Quyền của Phụ nữ đối với 
Đất đai” (Dự án 61404), UNDP (6/2013). Thành viên. Phụ 
trách nghiên cứu tại bàn, phỏng vấn trực tiếp và biên soạn Sổ 
tay.  

• Cố vấn Quốc gia cho Phòng Thương mại và Công nghiệp Hàn 
Quốc (Kotra) tại Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành chính 
(2012-2013)  

• Thực hiện cải cách thủ tục hành chính/cải cách thủ tục cấp 
giấy phép do Công ty Tài chính Quốc tế (IFC) hỗ trợ, phối 
hợp với Tổ Công tác Cải cách thủ tục hành chính theo Đề án 
30, 2009-2012. Chuyên gia pháp luật phụ trách nhóm rà soát thủ 
tục hành chính, tính chi phí tuân thủ và viết báo cáo  
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• Dịch vụ Pháp lí cho Người nhiễm HIV và Nhóm có nguy cơ 
cao – UNDP/UNAIDS Việt Nam, 2011-2012. Thành viên. Đưa 
ra một bức tranh tổng thể về các dịch vụ pháp lí ở Việt Nam nói 
chung và các dịch vụ pháp lí cho người nhiễm HIV nói riêng; 
xác định nhu cầu dịch vụ pháp lí của người nhiễm HIV và 
những người bị ảnh hưởng bởi HIV, đặc biệt những người có 
nguy cơ cao; nghiên cứu lợi thế và bất lợi trong việc phát triển 
các dịch vụ pháp lí cho người nhiễm HIV và những người chịu 
ảnh hưởng; đề xuất và kiến nghị giải pháp xây dựng và tăng 
cường các dịch vụ pháp lí đó tại Việt Nam  

• Luật sư Chỉ định trong Pháp luật Hình sự và Thực tiễn tại 
Việt Nam, Hội Luật gia Việt Nam với sự hỗ trợ của Dự án 
“Nâng cao năng lực của Hội Luật gia Việt Nam” do UNDP 
tài trợ, 2010. Trưởng nhóm khảo sát. Nghiên cứu này dựa trên 
100 cuộc phỏng vấn sâu với thẩm phán, luật sư, công an, kiểm 
sát viên và cán bộ văn phòng trợ giúp pháp lý tại 8 tỉnh thành 
Việt Nam và 2.000 bảng hỏi qua thư cho các luật sư trên toàn 
quốc.  

• Khảo sát về bình đẳng giới trong hệ thống toà án và tác 
động đối với bảo vệ quyền con người trong khuôn khổ 
Chương trình Hỗ trợ Cải cách Pháp luật và Tư pháp tại Việt 
giai đoạn (JOPSO III), 2008. Thành viên. Thực hiện khảo sát về 
bình đẳng giới trong hệ thống tòa án và tác động đối với hệ 
thống tòa án.  

• Dự án VIE 02/015: Hỗ trợ Triển khai Chiến lược Phát triển Hệ 
thống Pháp luật Việt Nam tới năm 2010" do UNDP, SIDA và 
DANIDA tài trợ, 2006: Trưởng nhóm khảo sát. Thực hiện Khảo 
sát Nhu cầu của Toà án nhân dân cấp huyện trên toàn quốc. 

Tiếp cận công lý 

• Dự án “Nghiên cứu và Vận động Chính sách nhằm tăng 
cường Quyền thăm thân của Người bị tạm giam trước khi 
xét xử”, FDFA Thụy Sĩ, 12/2012-12/2013, phối hợp cùng Trung 
tâm CRIGHTS - Khoa Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội. 
Thành viên. Chịu trách nhiệm nghiên cứu tại bàn, phỏng vấn 
trực tiếp và phân tích số liệu. 

• Tiếp cận Công lí tại Việt Nam từ Quan điểm của Người dân 
- Khảo sát Cập nhật, UNDP Việt Nam, 2010. Khảo sát viên. 
Nghiên cứu này dựa trên 1000 phỏng vấn bảng hỏi với người 
làm nghề chuyên nghiệp, nông dân, công nhân, cán bộ, doanh 
nhân tại 6 tỉnh thành của Việt Nam  

• Quyền Bào chữa trong Pháp luật Hình sự và Thực tiễn tại Việt 
Nam do UNDP Việt Nam tài trợ, 2009. Trưởng nhóm khảo sát. 
Nghiên cứu này dựa trên khảo sát thực địa, phỏng vấn sâu với 
thẩm phán, luật sư, công an, kiểm sát viên, và người bị kết án 
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tại 9 tỉnh thành của Việt Nam và 2000 bảng hỏi qua thư dành 
cho luật sư trên toàn quốc. 

 

 

 

  

 


