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Lĩnh vực chuyên môn 

Tư vấn pháp luật kinh tế, thương mại, đầu tư và lao động 

Luật sư Nguyễn Chính tốt nghiệp khoa luật trường Đại học Tổng hợp Martin Luther tại Halle, Cộng 

hòa Liên bang Đức vào năm 1987. Luật sư Nguyễn Chính là thành viên của Đoàn luật sư Thành phố 

Hồ Chí Minh từ năm 1989 và cũng là một trong những luật sư được cấp thẻ hành nghề luật sư đầu 

tiên ở Thành phố Hồ Chí Minh cũng như ở Việt Nam. Luật sư Nguyễn Chính bắt đầu hành nghề luật 

với tư cách là luật sư của Công ty Dịch vụ đầu tư nước ngoài FISC, thuộc Bộ Kinh Tế Đối Ngoại từ 

năm 1989 khi Việt Nam bắt đầu thực hiện chính sách cải cách và mở cửa cùng với việc ban hành Luật 

Đầu Tư Nước Ngoài lần đầu tiên tại Việt Nam. Từ năm 1992 đến năm 1997, Luật sư Nguyễn Chính 

làm việc cho Tilleke & Gibbins Consultant Ltd, là hãng luật nước ngoài đầu tiên được cấp phép hoạt 

động tại Việt Nam. Từ năm 2001 đến 2006, Luật sư Nguyễn Chính là Luật Sư Trưởng của Tập đoàn 

Unilever tại Việt Nam. Luật sư Nguyễn Chính chính thức hoạt động với tư cách là Luật sư Thành viên 

của Công ty Luật Hợp Danh Nghiêm & Chính từ năm 2007. Từ năm 2004 đến nay Luật sư Nguyễn 

Chính là Trọng tài viên của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC).  

Luật sư Nguyễn Chính là luật sư chuyên nghiệp, có nhiều kinh nghiệm vững chắc về tư vấn luật 

doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài, hợp đồng thương mại quốc tế, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ, mua 

bán công ty, luật cạnh tranh, đại lý thương mại, lao động, đặc biệt là tư vấn pháp lý cho hoạt động 

hàng ngày của các doanh nghiệp. Với tư cách là trọng tài viên của VIAC, Luật sư Nguyễn Chính đã 

tham gia xét xử nhiều vụ việc trọng tài thương mại trong nhiều năm qua. Năm 1997, Luật sư Nguyễn 

Chính đã thành công trong việc trợ giúp pháp lý để yêu cầu Tòa án Hồng Kông đã công nhận và cho 

thi hành một phán quyết của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam yêu cầu 1 công ty Hồng Kông 

thanh toán nợ tiền hàng nhập khẩu của 1 công ty Việt Nam.    

Quá trình đào tạo 

1987 
Cử nhân Luật kinh tế, thương mại, Trường đại học tổng hợp Martin Luther, 

Halle – Wittenberg, CHDC Đức 

1995 Khóa huấn luyện về kỹ năng đàm phán và thương lượng tại Trường Luật 
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Harvard (Mỹ). 

Quá trình công tác 

1989 – 1993 
Chuyên viên tư vấn pháp lý, Công ty dịch vụ đầu tự nước ngoài (FISC), thuộc 

Bộ kinh tế Đối ngoại Việt Nam 

1993 – 1998 Luật sư, Công ty luật Tilleke & Gibbins Consultants Ltd tại TP. Hồ Chí Minh 

2001 – 2006 Luật sư Trưởng, Tập đoàn sản xuất hàng tiêu dùng Unilever Việt Nam 

2006 – nay Luật sư Thành viên, Công ty Luật hợp danh NGHIÊM & CHÍNH 

Thành viên tổ chức nghề nghiệp  

1989 Luật sư, Đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh 

2004 – nay Trọng tài viên, Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam (VIAC) 
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