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PwC Legal tiếp tục mở rộng hoạt động tại châu Á 
thông qua việc bổ nhiệm một Luật sư thành viên tại 

Việt Nam 
 

PwC đã bổ nhiệm ông Nasir Dao - PKM Abdul làm Luật sư thành viên tại Việt Nam để điều 
hành các văn phòng của PwC Legal tại Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nasir từng 
điều hành hoạt động của Gide Loyrette Nouel tại Việt Nam và Hogan Lovells tại Việt Nam 
trước đó. 
 
Là một chuyên gia pháp lý về mua bán sáp nhập (M&A) và doanh nghiệp, ông Nasir có hơn 
17 năm kinh nghiệm tư vấn và đại diện cho các khách hàng quốc tế. Các khách hàng của 
ông bao gồm các doanh nghiệp, ngân hàng và tập đoàn tài chính đa quốc gia và các doanh 
nghiệp lớn của Việt Nam. Ông Nasir đã làm việc tại Việt Nam trong suốt 12 năm qua và hành 
nghề trong nhiều lĩnh vực như đầu tư vốn, M&A công và tư, liên doanh, doanh nghiệp, thương 
mại và đầu tư. Ông cũng có nhiều kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực tài phán đa quốc 
gia, đặc biệt trong lĩnh vực tố tụng thương mại và giải quyết tranh chấp/trọng tài thương mại. 
Ông Nasir là luật sư người Pháp nhưng rất thông thạo tiếng Việt. Ông Nasir cũng là luật sư 
nước ngoài được cấp phép hành nghề tại Việt Nam. Ông Nasir được Legal 500 and 
Chambers đánh giá là một trong những luật sư hàng đầu tại Việt Nam. 
 
Bà Phan Thị Thùy Dương và ông Lê Anh Tuấn, luật sư của PwC Legal tại Thành phố Hồ Chí 
Minh và Hà Nội, cùng với đội ngũ các luật sư của PwC Legal tại Việt Nam sẽ hỗ trợ Nasir 
trong vai trò mới này. 
 
Ông David Fitzgerald, Phó Tổng Giám đốc của PwC Việt Nam chia sẻ: "Chúng tôi rất hân 
hạnh thông báo về việc bổ nhiệm ông Nasir điều hành hoạt động của PwC Legal tại Việt Nam. 
Với kinh nghiệm và chuyên môn của mình, ông Nasir sẽ giúp chúng tôi tiếp tục duy trì vị trí là 
một công ty luật quốc tế hàng đầu tại Việt Nam và trong khu vực, phù hợp với việc phát triển 
các hoạt động hiện nay. Thế mạnh của ông Nasir về thị trường quốc tế và trong nước sẽ 
mang đến những giá trị quý báu cho khách hàng của chúng tôi và của PwC tại Việt Nam nói 
chung." 
 
Theo ông Nasir Dao - PKM Abdul, "PwC cung cấp nhiều dịch vụ chuyên môn với chất lượng 
cao. Tôi rất mong chờ được làm việc trong môi trường đa ngành của PwC để cùng mang tất 
cả nguồn lực của PwC phục vụ cho các khách hàng. PwC trên toàn cầu đã và đang đầu tư 
đáng kể vào các dịch vụ pháp lý. Vị thế của PwC trên thị trường là một nền tảng lý tưởng để 
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tôi có thể đáp ứng yêu cầu của khách hàng và có các cơ hội lớn để không chỉ đáp ứng thị 
trường Việt Nam mà còn trong khu vực." 
 
Việc bổ nhiệm ông Nasir Dao – PKM Abdul phù hợp với chiến lược của PwC trong khu vực 
và trên toàn cầu nhằm tăng cường năng lực cung cấp các dịch vụ pháp lý cho khách hàng. 
 

- Hết thông cáo - 
 
Thông tin cho tòa soạn: 

 
Giới thiệu PwC Legal 
Cùng với các dịch vụ tư vấn đa ngành theo tiêu chuẩn quốc tế của mạng lưới PwC trên toàn 
cầu, PwC Legal cung cấp các dịch vụ pháp lý chuyên sâu đa dạng và  các dịch vụ tư vấn toàn 
diện đối với các dự án thương mại phức tạp. Với hơn 2.500 luật sư ở hơn 85 quốc gia, PwC 
Legal có hoạt động bao phủ địa lý lớn nhất so với các mạng lưới dịch vụ pháp lý khác trên 
thế giới. PwC Legal tại Việt Nam được Bộ Tư Pháp cấp phép thành lập vào năm 2000, có trụ 
sở chính tại Thành phố Hồ Chí Minh và một chi nhánh tại Hà Nội. Vui lòng truy cập trang web 
của chúng tôi để biết thêm thông tin www.pwc.com/vn. 
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