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Luật sư Phạm Duy Khương là thành viên sáng lập và điều hành của ASL LAW. Luật sư Khương trong nhiều năm liên tục được các
tổ chức xếp hạng luật thế giới là Legal500, ASIA LAW đánh giá là luật sư uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Luật sư Khương có kinh
nghiệm hơn 16 năm trong tư vấn đa đa dạng về Nhượng quyền thương mại, Sở hữu trí, tư vấn đầu tư nước ngoài, luật lao động
M&A, thương mại, luật doanh nghiệp.
Luật sư Khương tư vấn từ các vấn đề có tính chất pháp lý đơn giản đến phức tạp. Phạm vi tư vấn của Luật sư Khương không chỉ
giới hạn tại Việt Nam mà còn mở rộng sang nhiều nước khác trong châu Á, Châu Âu và các khu vực khác, nơi mà các đối tác liên
kết của ASL LAW hiện diện.
Luật sư Khương cũng tham gia giúp cơ quan chức năng của Việt Nam trong việc rà soát hoặc đào tạo luật cho các doanh nghiệp
Việt Nam. Theo lời mời của VCCI, Luật sư Khương tham gia vào rà soát lại khung pháp lý của Việt nam theo TPP (nay là CPTPP)
và EVFTA.
--Lawyer Pham Duy Khuong (Pham) is managing director of ASL LAW which is ranked as Top Tier law firm in Vietnam by Legal500.
He has over 16 experience years in franchise and intellectual property, corporate law, anti-dumping and countervailing, foreign
investment consultancy, M&A and labor law. Lawyer Pham advises clients from the simple creative ideas to complicated cases. He
not only provides legal advice in Vietnam, but also in foreign countries including Asia, Europe and the others through his associates
in these jurisdictions.
In addition, lawyer Pham Duy Khuong also teaches and does research on law in universities including: Hanoi Law University,
Diplomatic Academy of Vietnam, Foreign Trademark University, National Economics University.
Lawyer Pham is also helping Vietnamese authorities review law or train law for Vietnamese enterprises. For example, under VCCI
invitation, Lawyer Pham is leading a project of revising Vietnam IP Law in accordance with CPTPP and EVFTA.
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