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Kinh nghiệm:  18 năm hoạt động trong lĩnh vực pháp lý 

Ngôn ngữ      :            Tiếng Việt/ Tiếng Anh 

Kỹ năng        :  Tư vấn/Tranh tụng/ Đàm phán   

Lĩnh vực       :  Bất động sản/Đầu tư/M&A 

Trước khi thành lập Công ty Luật TNHH TÍN AN, Luật sư Nguyễn Quốc là chuyên gia tư 

vấn luật hoạt động trong các lĩnh vực bất động sản, đầu tư và giải quyết tranh chấp. Với 09 

năm kinh nghiệm hành nghề luật sư chuyên nghiệp và 08 năm đảm trách công tác tư vấn 

nội bộ tại Bitexco Group và Công ty cổ phần Bình Thiên An (Kusto Home) – các doanh 

nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực bất động sản, Luật sư Nguyễn Quốc đã tích lũy được 

khối lượng kiến thức sâu rộng cũng như các kỹ năng thành thục trong việc phát triển các dự 

án bất động sản và đặc biệt trong vấn đề đàm phán, giải quyết tranh chấp. 

Luật sư Nguyễn Quốc rất am hiểu và thành thạo đối với các văn bản, tài liệu pháp lý, chẳng 

hạn như các hợp đồng hay giấy phép, liên quan đến việc vận hành và kinh doanh của doanh 

nghiệp; Luật sư Nguyễn Quốc cũng thường xuyên hỗ trợ và tư vấn cho Ban lãnh đạo doanh 

nghiệp trong các vấn đề về pháp lý và hoạt động. Thêm vào đó, Ông là chuyên gia giải 

quyết các vấn đề về khiếu nại, tranh chấp và các sự cố phát sinh từ các hoạt động kinh 

doanh của doanh nghiệp phù hợp với quy định pháp luật hiện hành. 

Công việc đảm nhiệm: 

- 2003: Trưởng văn phòng đại diện Văn phòng Luật sư Quốc Thu – Chi Nhánh 1 Tp. 

Hồ Chí Minh. 

- 2008: Trưởng phòng pháp chế Tập đoàn Bitexco – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh. 

- 2014: Phó giám đốc, Công ty Luật TNHH Lưu Trang, Tp. Hồ Chí Minh. 
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- 2015: Cố vấn pháp lý cấp cao – Công ty Cổ phần Bình Thiên An (Kusto Home), 

Tp. Hồ Chí Minh. 

- 2017: Phụ trách pháp chế Tập đoàn Bitexco – Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh. 

- 2018: Luật sư Sáng lập Công ty Luật TNHH Tín An, Tp. Hồ Chí Minh. 


