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Ông Seck Yee Chung là luật sư hợp danh làm việc tại văn phòng Baker & McKenzie Hồ Chí Minh. Ông Seck có nhiều kinh nghiệm
trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài, thành lập công ty/ thương mại, sát nhập & mua lại, công nghệ thông tin, dược và bảo vệ sức khỏe,
và các vấn đề về chứng khoán, và được các tổ chức toàn cầu và tổ chức Châu Á công nhận là một luật sư dẫn đầu trong lĩnh vực
thành lập công ty/ sát nhập và mua lại và công nghệ thông tin tại Việt Nam.
Ông Seck đã đảm nhận các vấn đề pháp luật liên quan đến dự án đầu tư và các dự án sát nhập quan trọng, và đưa ra các đề xuất
pháp luật, làm việc trên quy trình thành lập công ty, thương mại và các vấn đề cần được tuân thủ pháp luật, bao gồm giấy phép đầu
tư trực tiếp từ nước ngoài, tiếp cận thị trường gia nhập WTO, tiết lộ, đăng ký, cạnh tranh và tuân thủ chống tham nhũng, trên phạm
vi đa dạng các ngành công nghiệp, từ mỹ phẩm, dược phẩm, và thực phẩm và đồ uống, đến, sản xuất, tài sản, phần mềm, công nghệ
thông tin, truyền thông và viễn thông, và hàng không, cả tại Việt Nam và toàn khu vực. Là Phó Chủ Tịch của tổ chức các doanh
nghiệp Singapore (Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh), ông Seck cũng tích cực hoạt động tại Diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam, và
phục vụ Hội đồng tư vấn của Chính phủ - ban cải cách hành chính.
Ông Seck tốt nghiệp trường Luật của Đại học Quốc gia Singapore (1996) và được nhận vào Đoán luật sư Singapore (1997).
--Mr. Seck Yee Chung is a senior partner based in Ho Chi Minh City and head of the firm’s M&A, TMT and Healthcare practices. Chung
has extensive experience in foreign investment, M&A. corporate/commercial, TMT, pharmaceuticals and healthcare, and is recognized
as a leading lawyer for corporate/M&A and TMT in Vietnam.
This includes foreign direct investment, market access and licensing, private and public M&A, commercial contracts, competition and
anti-corruption compliance, data use and privacy, over a diverse range of industries, including e-commerce, digital services, consumer
products, food & beverage, healthcare, logistics, manufacturing, property, and aviation.
Chung also serves as Vice-President of the Singapore Business Group in Vietnam (Ho Chi Minh City Chapter); co-Head of the Vietnam
Business Forum Investment & Trade Working Group; and Vice-Chairman of the American Chamber of Commerce’s Digital Economy
Committee, He graduated from the Law School of the National University of Singapore (1996) and was admitted to the Singapore Bar
(1997).

Diễn Đàn M&A Việt Nam 2020 – Vietnam M&A Forum 2020
Ngày 24/11/2020 – November 24, 2020/ Ho Chi Minh City

