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LỜI NGỎ  

Trong năm 2019 - năm đánh dấu 15 năm phát triển, NHQuang&Cộng sự tiếp tục mang lại cho 

khách hàng những dịch vụ tư vấn pháp lý chất lượng cao và ngày càng nhận được thêm sự tin 

tưởng vững chắc từ các khách hàng, đối tác. NHQuang&Cộng sự cũng không ngừng phát huy 

thế mạnh của mình trong hoạt động nghiên cứu, học thuật, vận động chính sách, chia sẻ các 

kiến thức chuyên môn pháp luật, với mong muốn góp phần nhỏ bé vào sự phát triển của pháp 

luật và xã hội Việt Nam. Năm 2019 là một năm đầy dấu ấn với chúng tôi, thể hiện qua những 

con số dưới đây: 

 

  

Hội thảo chuyên môn trong nước

Bài phân tích, bình luận pháp lý

Bài viết về các vấn đề pháp lý trên báo, tạp chí trong nước

Cuộc phỏng vấn, trao đổi trên các kênh thông tin pháp luật

Dự án nghiên cứu pháp lý

Ấn phẩm được công bố trên tạp chí quốc tế

Blog học thuật chia sẻ về các nghiên cứu pháp lý 

Bản tin pháp luật hàng tháng

Buổi đào tạo học thuật với các nhóm sinh viên luật

Hòa giải viên Trung tâm Hòa giải Thương mại Quốc tế Việt Nam (VICMC)
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HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU  

1. Từ năm 2017 đến nay, với vai trò là Chuyên gia tư vấn của Tổ chức Tài chính quốc tế (IFC) 
thuộc Nhóm Ngân hàng Thế Giới (World Bank Group), Luật sư Nguyễn Hưng Quang đã làm 
việc cùng Tổ thi hành cơ chế phản hồi đầu tư có hệ thống của Việt Nam và các chuyên gia 
quốc tế của World Bank Group để giới thiệu và quảng bá hoạt động của Cơ chế Phản hồi 
Đầu tư có Hệ thống (Systemic Investment Response Mechanism - SIRM) đến các doanh 
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. SIRM là cơ chế theo dõi và cảnh báo sớm 
để nhận dạng và giải quyết các kiến nghị/vướng mắc của nhà đầu tư nước ngoài phát sinh 
từ hoạt động quản lý đầu tư của Chính phủ. Cơ chế này được thí điểm triển khai tại Việt 
Nam dưới tên gọi: “Dự án Thí điểm về Cơ chế giải quyết nhanh vướng mắc đầu tư”. Trong 
năm 2019, Dự án đã tiếp nhận và giải quyết vướng mắc cho nhiều nhà đầu tư nước ngoài, 
giảm thiểu tối đa khả năng các vướng mắc leo thang thành tranh chấp quốc tế giữa nhà 
đầu tư nước ngoài với Chính phủ Việt Nam.   

 
2. Tiếp nối thành công của Báo cáo Chỉ số đánh giá chi phí tuân thủ thủ tục hành chính năm 

2018 (Báo cáo chỉ số APCI 2018), các luật sư của NHQuang&Cộng sự tiếp tục được lựa chọn 
trở thành những chuyên gia thực hiện Báo cáo chỉ số APCI năm 2019. Các chuyên gia đa 
tham gia nghiên cứu, khảo sát những doanh nghiệp thực hiện thủ tục hành chính (bằng 
phương thức phỏng vấn trực tiếp) và thực hiện phân tích chuyên sâu để đưa ra các đánh 
giá, nhận định và khuyến nghị cho giải pháp cải cách thủ tục hành chính trong tương lai. 
Báo cáo này được coi là chỉ dấu cho các cơ quan Trung ương tiếp tục thực hiện những 
phương án kiểm soát thủ tục hành chính và cắt giảm gánh nặng chi phí tuân thủ cho các 
doanh nghiệp. 

 
3. Bên cạnh các hoạt động nghiên cứu trong nước, trong năm 2019, Luật sư Nguyễn Hưng 

Quang còn được mời tham gia dự án nghiên cứu về chế định trust (uỷ thác) do Trường Luật, 
Đại học Melbourne của Úc tổ chức. Cùng tham gia dự án này có 18 chuyên gia về trust 
thuộc các trường đại học hàng đầu của các quốc gia trong khu vực Châu Á-Thái Bình Dương 
tham dự. Nghiên cứu “How trust survives in Viet Nam” của Luật sư Nguyễn Hưng Quang và 
Luật sư Nguyễn Thuỳ Dương tập trung vào việc tìm hiểu sự tồn tại của mô hình trust trong 
hệ thống pháp luật Việt Nam, đồng thời đưa ra những nhận định, khuyến nghị trong trường 
hợp pháp luật Việt Nam bổ sung chế định trust vào hệ thống pháp luật. 



  Nghiên cứu pháp lý điển hình của NHQuang&Cộng sự trong năm 2019 

Báo cáo do Chương trình Phát triển Liên hợp 

quốc tại Việt Nam (UNDP) tài trợ. Báo cáo 

nghiên cứu và khảo sát về những thực tiến 

tốt tại các địa phương liên quan đến các thủ 

tục hành chính tư pháp của Tòa án 

 

Nghiên cứu “How trust survives in Viet Nam” 

của Luật sư Nguyễn Hưng Quang và Luật sư 

Nguyễn Thuỳ Dương trong nhóm nghiên cứu về 

“Asia-Pacific Trusts Law” do Trường Luật, Đại 

học Melbourne, Úc chủ trì. 

 



HỘI THẢO CHUYÊN MÔN  

Chia sẻ và đóng góp ý kiến chuyên môn là những hoạt động NHQuang&Cộng sự tiếp tục thực hiện 
trong năm 2019 nhằm góp phần mang lại một môi trường pháp luật tốt hơn. Sau đây là một số 
hội thảo tiêu biểu:  

Tháng 1: Tham gia tiếp Thứ trưởng Bộ Tư pháp nước CHDCND Lào cùng các thành viên Đoàn cán 
bộ Bộ Tư pháp Lào tới thăm và làm việc với Bộ Tư pháp Việt Nam để giới thiệu về ý nghĩa Chỉ số 
thực thi hợp đồng và Chỉ số phá sản đối với môi trường kinh doanh tại Việt Nam. 

Tháng 2: Trình bày tại Hội thảo lấy ý kiến góp ý Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp do Văn phòng Chính phủ và Bộ KH&ĐT phối hợp tổ chức. 

Tháng 3: NHQuang&Cộng sự tổ chức Toạ đàm “Hướng dẫn nộp thuế thu nhập cá nhân đối với cá 
nhân kinh doanh có thu nhập từ nước ngoài” để hướng dẫn kê khai và nộp thuế TNCN cho các những 
người hoạt động kinh doanh trên nền tảng internet (Money Making Online_MMO) và tạo điều kiện 
cho các cá nhân kinh doanh, đại diện cơ quan quản lý thuế và luật sư cùng trao đổi về những vướng 
mắc. 

Tháng 4: Trình bày tham luận “Góp ý dự thảo Luật hòa giải, đối thoại tại Tòa án dưới góc độ giải 
quyết tranh chấp kinh doanh thương mại” tại Hội thảo quốc tế về “Dự án Luật Hòa giải, đối thoại 
tại Tòa án” do Tòa án nhân dân tối cao tổ chức. 

Trình bày tham luận góp ý về quy trình tuyển chọn án lệ tại Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐTP về 
Án lệ và đề xuất hoàn thiện. Nhiều khuyến nghị của NHQuang&Cộng sự đã được ghi nhận tại Nghị 
quyết số 04/2019/NQ-HĐTP về quy trình lựa chọn, công bố và áp dụng án lệ.  

Trình bày tham luận “Hộ kinh doanh và sự tôn trọng tính đa dạng của thị trường” tại Toạ đàm của 
Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam tổ chức về “Nghiên cứu khung khổ pháp lý cho hộ kinh 
doanh theo Luật Doanh nghiệp” 

Tháng 7: Trình bày tham luận “Xây dựng và hoàn thiện các cơ sở dữ liệu quốc gia về tài sản phục 
vụ cho phát triển kinh tế trong giai đoạn hiện nay và hướng tới kỷ nguyên số” tại “Hội thảo đánh 
giá vướng mắc, bất cập của pháp luật về quyền sở hữu và các quyền khác đối với tài sản” do Bộ Tư 
pháp (Vụ Pháp luật dân sự - kinh tế) tổ chức tại Tp. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. 

Trình bày tham luận “Reforming Bankruptcy Law in Viet Nam” tại Hội thảo về Private Trustees được 
tổ chức tại Thái Lan với tư cách là chuyên gia trong lĩnh vực Phá sản của World Bank Group. 

Tháng 9: Tham gia góp ý Hội thảo “Dự thảo Bộ luật Lao động (sửa đổi): Những tác động bất lợi và 
kiến nghị” do Viện Nghiên cứu kinh tế và quản lý chính sách Trung ương tổ chức. 

Tháng 11: Trình bày tại cuộc tập huấn về “Nâng cao năng lực về phòng ngừa tranh chấp giữa nhà 
đầu tư và nhà nước” do Bộ KH&ĐT phối hợp với World Bank Group tổ chức cho các cán bộ nhà nước 
tại Khu vực phía bắc. 

Trình bày tham luận “Luật Doanh nghiệp – bài học điển hình về công tác xây dựng pháp luật ở Việt 
Nam” tại Hội thảo “20 năm Luật Doanh nghiệp: Thành tựu, bài học và yêu cầu cải cách” do Viện 
Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương (CIEM) tổ chức tại Hà Nội. 

Tháng 12: Tham gia điều hành hội thảo về “Nâng cao sức cạnh tranh của khu vực tư nhân” do Bộ 
KH&ĐT phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID) tổ chức. 

Tham gia trình Cbày nghiên cứu “How trust survives in Viet Nam” tại Hội thảo “Asia-Pacific Trusts 
Law” tại Trường Luật, Đại học Melbourne. 
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PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC & CỘNG ĐỒNG  

1. Phát triển cá nhân 

Ø Đầu năm 2019, Luật sư Trần Thị Thanh Huyền - Luật sư thành viên của NHQuang&Cộng 
sự đã được cử sang Australia tham gia chương trình trao đổi học thuật tại Đại học Monash 
và Đại học Melbourne, Australia. Luật sư Huyền đã nghiên cứu về đề tài “Bảo vệ cổ đông 
thiểu số trong pháp luật Việt Nam” tại Tổ bộ môn Luật Châu Á (Asian Practising Group) 
của Khoa Thuế và Kinh doanh (Business and Taxation Faculty) thuộc Đại học Monash. 
Luật sư Huyền được Giáo sư John Gillespie trực tiếp hướng dẫn. 

Ø Với mục tiêu tiếp tục phát triển những hoạt động giải quyết tranh chấp thay thế 
(Alternative Dispute Resolution-ADR), các luật sư của Văn phòng luật sư NHQuang&Cộng 
sự đã tham gia và nhận được Chứng nhận Hòa giải viên của Trung tâm Hòa giải Thương 
mại Quốc tế Việt Nam (VICMC). Đây là Trung tâm Hòa giải thương mại đầu tiên tại Việt 
Nam được Bộ Tư pháp cấp Giấy phép thành lập theo Nghị định số 22/2017/NĐ-CP về hòa 
giải thương mại. Luật sư Nguyễn Hưng Quang được bầu là Chủ tịch của VICMC. Ngoài ra, 
03 Luật sư khác của NHQuang&Cộng sự tham gia với vai trò Hòa giải viên của VICMC gồm 
luật sư Nguyễn Tiến Lập, luật sư Trần Thị Thanh Huyền và luật sư Phùng Quang Cường. 
Đồng hành với VICMC, các luật sư của NHQuang&Cộng sự cũng tham gia thực hiện các 
hoạt động đào tạo về hoà giải cho các luật sư, giảng viên đại học tại Hà Nội (tháng 8) và 
Tp. Hồ Chí Minh (tháng 10).  

Ø Năm 2019, Hội đồng thành viên (Partners) của NHQuang&Cộng sự đã thống nhất bầu 
chọn Luật sư Nguyễn Văn Thuỷ và Luật sư Nguyễn Thuỳ Dương là luật sư cấp cao (Senior 
Associates) của NHQuang&Cộng sự. Các luật sư đã đạt được những yêu cầu về học thuật, 
kinh nghiệm và các những thành tựu trong quá trình hành nghề. Ngoài ra, 4 luật sư và tư 
vấn thuế khác cũng đạt được các yêu cầu để trở thành những luật sư, tư vấn thuế chính 
thức của NHQuang&Cộng sự. Tính đến cuối năm 2019, tổng số người hành nghề chính 
thức của NHQuang&Cộng sự là 15 người, tổng số người trợ lý và hỗ trợ các hoạt động 
hành nghề là 12 người.  

   

2. Đào tạo nội bộ  

Ø Tiếp theo 04 nhóm chủ đề lớn đã thực hiện trong năm 2018 về Soạn thảo hợp đồng, trong 
năm nay, chuỗi đào tạo nội bộ về Hợp đồng tại NHQuang&Cộng sự được tiếp tục với các 
nhóm nội dung chính xoay quanh một số điều khoản, chế định hợp đồng chủ yếu và đặc 
thù như: điều khoản về lãi suất, điều khoản thay đổi hoàn cảnh cơ bản, và chế định hợp 
đồng vô hiệu. Chuỗi các buổi đào tạo này đã giúp cho các thành viên tham gia có cái nhìn 
toàn diện và sâu sắc hơn về các vấn đề pháp lý liên quan đến những đề tài thiết thực đối 
với hoạt động hành nghề.  

 
 
 
 



 
3. Hướng dẫn sinh viên và nghiên cứu sinh 

Ø Cũng với tinh thần chia sẻ, truyền lửa và nâng bước cho thế hệ trẻ ngành luật, các luật 
sư của NHQuang&Cộng sự luôn tích cực tham gia vào các hội thảo, buổi nói chuyện với 
sinh viên. Luật sư Nguyễn Tiến Lập đã tiếp lửa cho 2000 sinh viên luật trong buổi nói 
chuyện của trường Đại học Luật Hà Nội với sinh viên mới cuối tháng 9 tại Trung tâm Hội 
nghị Quốc gia. Bên cạnh đó, các luật sư cũng không ngại ngần chia sẻ những kĩ năng hành 
nghề thực tế của mình, như chia sẻ về giải quyết tranh chấp bằng phương thức hoà giải 
với các sinh viên của Chương trình học bổng thời kỳ hội nhập (GES) tại Tp. Hồ Chí Minh 
(tháng 4) và tại Hà Nội (tháng 11), phương pháp nghiên cứu khoa học của Luật sư Nguyễn 
Hưng Quang với sinh viên luật qua buổi Tọa đàm “Phương pháp nghiên cứu khoa học dành 
cho sinh viên” của Câu lạc bộ Sinh viên nghiên cứu khoa học ĐH Luật Hà Nội (tháng 11); 
hay giảng dạy về kĩ năng tư vấn và tranh tụng cho luật sư do luật sư Nguyễn Hưng Quang 
và luật sư Phùng Quang Cường thực hiện trong chương trình hỗ trợ cho sinh viên luật Học 
viện Ngoại giao Việt Nam (tháng 9 và tháng 12).  

Ø Ngày 08/06/2019, Luật sư Nguyễn Hưng Quang đã tham gia Ban giám khảo Phiên điều 
trần sơ bộ cuộc thi Phiên tòa giả định Luật quốc tế về Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI 
Moot) do Hội Luật quốc tế Việt Nam (VSIL) và trường Đại học Luật Hà Nội (HLU) phối hợp 
tổ chức.  

Ø Các luật sư của NHQuang&Cộng sự cũng đã tham gia huấn luyện các sinh viên của Khoa 
Luật - Đại học Ngoại Thương và Khoa Luật - Đại học Quốc gia Hà Nội tham gia cuộc thi 
Mediation Moot tại Singapore (tháng 9) và đã giành được giải cao.  

Ø Trong nhiều năm qua, ngoài vai trò là tài trợ của Chương trình học bổng thời kỳ hội nhập 
(GES), NHQuang&Cộng sự cũng luôn duy trì sự hỗ trợ, hướng dẫn sinh viên GES trong 
việc định hướng nghề nghiệp, trau dồi kiến thức và kĩ năng. Luật sư cấp cao Nguyễn Thùy 
Dương là người trực tiếp hướng dẫn nhóm sinh viên luật xuất sắc năm nay được lựa chọn 
từ các khoa, trường đào tạo nghề luật tại Hà Nội. 



BÀI VIẾT TẠP CHÍ VÀ NGHIÊN CỨU PHÁP LÝ 

Trong năm 2019, 12 Bản tin Pháp luật của NHQuang&Cộng sự tiếp tục được tập trung vào chiều 
sâu của các bài viết và đổi mới về diện mạo. Bằng sự nỗ lực của nhóm biên tập, Bản tin Pháp 
luật ngày càng được đánh giá cao bởi chất lượng và sự hữu ích của các thông tin pháp luật và 
các nội dung phân tích pháp lý trong đó. Với sự tham gia của các luật sư trẻ như: Vũ Thị Diệu 
Thảo, Lê Mai Phương, Lê Hải Linh, Trần Thị Mỹ Hiệp, Nguyên Thị Kim Châu và nhiều cây bút trẻ 
khác, Bản tin Pháp luật cũng đã thu hút được sự quan tâm của giới báo chí, được các báo trích 
dẫn trên các chuyên mục về doanh nghiệp, vận động chính sách. 

Trong năm qua, các luật sư của NHQuang&Cộng sự tiếp tục có các bài viết xung quanh các vấn 
đề pháp lý thu hút nhiều quan tâm và tranh luận, đồng thời cũng tiếp tục tham gia hợp tác với 
một số chương trình pháp luật của các kênh truyền hình, tạp chí như Chương trình Café sáng 
VTV3, Chương trình Bàn tròn trực tuyến “Mâu thuẫn cư dân – chủ đầu tư: Bao giờ mới có hồi 
kết?” của VTV, Chương trình Kinh doanh và Pháp luật VTV2, An ninh TV,... Năm 2019 cũng là 
năm bứt phá của các luật sư trẻ NHQuang, bởi ngoài những bài viết của các Luật sư dày dặn kinh 
nghiệm quen thuộc, các ngòi bút trẻ cũng đã tích cực tham gia viết bài phân tích pháp lý trên 
nhiều tạp chí học thuật, có thể kể tới một số bài viết tiêu biểu như: 

Ø Phân tích của luật sư Nguyễn Hưng Quang về ảnh hưởng của chi phí tuân thủ pháp luật 
tới phát triển kinh tế, quyền tự do kinh tế của người dân và những khuyến nghị của Luật 
sư Quang nhằm giảm bớt chi phí tuân thủ pháp luật trong bài viết "Để cắt giảm chi phí 
tuân thủ pháp luật: Thêm mới thì phải bớt cũ" đăng trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn. 

Ø Quan tâm tới Dự thảo Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án, luật sư Nguyễn Hưng Quang đưa 
ra một số góp ý đối với Dự thảo này qua bài viết “Hòa giải tại tòa án: Thúc đẩy giải quyết 
tranh chấp thương mại trước tố tụng?” đăng tải trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn. 

Ø Luật sư Nguyễn Hưng Quang chia sẻ quan điểm về những vướng mắc, khó khăn của nhà 
đầu tư nước ngoài trong việc niêm yết trên thị trường chứng khoán trong bài viết 
“Hindrances preventing FIEs from listing on stock market” trên Báo Vietnam Investment 
Review. 

Ø Nhìn lại 30 năm FDI tại Việt Nam, luật sư Nguyễn Hưng Quang đánh giá về những thành 
tựu mà Việt Nam đã đạt được trong lĩnh vực FDI và đưa ra những khuyến nghị để FDI 
phát huy hiệu quả hơn tại Việt Nam trong bài viết “Building the mechanism for sturdy FDI 
efficiency” trên Báo Vietnam Investment Review. 

Ø Phân tích quá trình 20 năm xây dựng và thi hành Luật Doanh nghiệp kể từ thời điểm Luật 
Doanh nghiệp lần đầu tiên được ban hành tại Việt Nam và đưa ra những khuyến nghị về 
lập pháp và thi hành luật tại Việt Nam của luật sư Nguyễn Hưng Quang qua bài viết “Two 
decades of historical admin reform for business operations” đăng trên Báo Vietnam 
Investment Review. 

Ø Chia sẻ của luật sư Nguyễn Tiến Lập với Diễn đàn Doanh nghiệp về bản chất của hình thức 
hợp tác đối tác công tư (PPP) và những quan ngại xung quanh dự án Luật Đầu tư theo 
phương thức đối tác công tư trong bài phỏng vấn “Bản chất của PPP”. 



Ø Trước những sự cố môi trường xảy ra trong dịp cuối năm 2019 như sự kiện cháy nhà máy 
Rạng Đông, nguồn nước sông Đà bị ô nhiễm, luật sư Nguyễn Tiến Lập đã chỉ ra năm vấn 
đề lớn mà thủ đô Hà Nội phải đối mặt trong lĩnh vực môi trường qua bài viết “Những câu 
hỏi từ sự cố nước bẩn sông Đà” đăng trên Báo Vietnamnet. 

Ø Luật sư Trần Thị Thanh Huyền phân tích về những khó khăn, vướng mắc của nhà đầu tư 
nước ngoài khi chuyển nhượng vốn trong doanh nghiệp có vốn nhà nước, nhận định về 
các dự thảo liên quan đến FDI như Luật Chứng khoán, Luật Đầu tư nhằm tăng sự thu hút 
FDI với Việt Nam qua bài viết “New policy can change owner limit approach” đăng trên 
báo Vietnam Investment Review.  

Ø Khuyến nghị của luật sư trẻ Vũ Thị Diệu Thảo đối với startup Việt vượt qua những rào cản 
pháp lý khi tham gia sân chơi quốc tế trong bài viết “Startup cần chuẩn bị gì về pháp lý 
khi hội nhập?” đăng trên Tạp chí Tia sáng. 

Ø Xuất phát từ câu chuyện của Asanzo, luật sư Vũ Thị Diệu Thảo đưa ra những phân tích về 
quy định của pháp luật Việt Nam và các Hiệp định tự do thương mại (FTA) song phương 
và đa phương giữa Việt Nam và các quốc gia, đưa ra khuyến nghị cho các doanh nghiệp 
tận dụng được những ưu đãi thuế và tránh việc vi phạm quy định về xuất xứ hàng hóa 
trong bài viết “Để doanh nghiệp không bị thiệt trước các quy tắc xuất xứ” được đăng trên 
Báo Khoa học và Phát triển. 

Ø Bài viết "Quảng cáo trên Facebook, Google, YouTube: Doanh nghiệp phải nộp thay thuế 
nhà thầu" do luật sư trẻ Lê Mai Phương thực hiện, đăng trên báo Thời báo Kinh tế Sài Gòn 
liên quan tới Công văn 2501/TCT-CS của Tổng cục Thuế hướng dẫn khấu trừ thuế giá trị 
gia tăng đầu vào trong trường hợp doanh nghiệp Việt Nam sử dụng dịch vụ quảng cáo của 
Facebook, Google, YouTube. 

  



RA MẮT BLOG VNLAWFIND 
 

 
 
Với mục đích giới thiệu với những người quan tâm tới việc phát triển luật học, xây dựng chính 

sách và thể chế ở Việt Nam các công trình nghiên cứu, bài viết, tham luận tại các hội thảo và các 

cuộc tập huấn nội bộ cũng như các sản phẩm trí tuệ khác của NHQuang&Cộng sự (“tác phẩm”), 

đồng thời đánh dấu cột mốc 15 thành lập và phát triển của NHQuang&Cộng sự, đầu tháng 

11/2019, trang blog VnLawFind chính thức được giới thiệu rộng rãi. Đây là một hoạt động thuần 

tuý mang tính chất thiện nguyện, phi lợi nhuận (probono) của các luật sư và thành viên Văn 

phòng luật sư NHQuang&Cộng sự. Một số tác phẩm đăng tải trên VnLawFind đã được các nhà 

làm luật tham khảo trong quá trình nghiên cứu và xây dựng chính sách pháp luật. Hiện nay tổng 

số lượng tác phẩm trên VnLawfind là 120 tác phẩm, trong đó số lượng tác phẩm bằng Tiếng Việt 

là 108 tác phẩm và 12 tác phẩm bằng Tiếng Anh. Số lượng các tác phẩm hiện nay vẫn đang được 

tiếp tục cập nhật. 

 

Chi tiết về blog, xin truy cập đường link: https://vnlawfind.com.vn/ 



 

Một số nghiên cứu tiêu biểu của NHQuang&Cộng sự được đăng tải trên VnLawFind: 

 

 

 
 

Báo cáo Đánh giá tác động Đề nghị xây 
dựng Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Bộ luật Lao động ra đời trong giai đoạn 
xây dựng chính sách cho Dự thảo sửa đổi Bộ 
luật Lao động, do Luật sư Nguyễn Hưng Quang 
và chuyên gia Lê Duy Bình (Economica) tham 
gia xây dựng. Nội dung Báo cáo tập trung phân 
tích một số chính sách lớn trong các chính sách 
sửa đổi Bộ luật Lao động 2012 theo phương 
pháp đánh giá tác động chính sách, từ đó xác 
định những định hướng phù hợp cho việc hoàn 
thiện hệ thống pháp luật về lao động tại Việt 
Nam. 

 

Tham luận “Một số ý kiến góp ý Dự thảo 
sửa đổi Luật Đầu tư và Luật Doanh 
nghiệp” được luật sư Nguyễn Hưng Quang 
trình bày tại Hội thảo lấy ý kiến góp ý vào Dự 
thảo Luật sửa đổi Luật Đầu tư và Luật Doanh 
nghiệp với 02 phần chính: (i) Góp ý tổng quát 
các vấn đề chính đối với Dự thảo này; và (ii) 
Góp ý chi tiết đối với từng điều khoản của Dự 
thảo. 


