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Là luật sư với gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn về xây dựng và triển khai dự án đầu tư (đặc biệt là các dự án có vốn đầu tư
nước ngoài tại Việt Nam), quản trị doanh nghiệp, tuân thủ pháp luật, mua bán và sáp nhập, tái cấu trúc doanh nghiệp, lao động, bán lẻ và xuất
nhập khẩu.
Trước khi gắn bó với An Thịnh Group, ông Vũ Minh Tiến đã đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng tại các tập đoàn bất động sản và tổ chức tài
chính trong nước, từng đại diện cho nhiều tập đoàn kinh tế của Việt Nam tham gia đàm phán các dự án hợp tác đầu tư với đối tác nước ngoài,
từng đảm nhận nhiều vị trí quan trọng phụ trách pháp lý và kinh doanh trong các công ty và tập đoàn trong nước cũng như có vốn đầu tư
nước ngoài.
Bên cạnh đó, với kinh nghiệm là quản tài viên, hòa giải viên thương mại, ông Vũ Minh Tiến đã có những đóng góp tích cực vào công tác quản
trị tại An Thịnh Group, đảm bảo chiến lược phát triển An Thịnh Group trở thành tập đoàn đa ngành với hoạt động trải rộng trên nhiều ngành
nghề kinh doanh như bất động sản, xây dựng, thương mại dịch vụ và năng lượng sạch, trên nguyên tắc phát triển bền vững và cân bằng lợi
ích giữa các cổ đông lớn và các cổ đông nhỏ, giữa cổ đông Việt Nam và cổ đông nước ngoài.
Đóng góp đáng kể nhất của ông Vũ Minh Tiến liên quan đến các quyết định về chiến lược, kế hoạch phát triển trung hạn, tái cấu trúc doanh
nghiệp, phương án đầu tư và dự án đầu tư, đặc biệt là các giao dịch đầu tư mua bán và sáp nhập.
--Being a lawyer with nearly 10 years of experience in the field of consulting on construction and implementation of investment projects (especially
foreign-invested projects in Vietnam), corporate governance, compliance law, mergers and acquisitions, corporate restructuring, labor, retail
and import-export.
Before joining An Thinh Group, Mr. Vu Minh Tien held many important positions at real estate groups and domestic financial institutions, each
representing many Vietnamese economic groups participating. negotiating investment cooperation projects with foreign partners, each held
many important legal and business positions in domestic companies and groups as well as foreign invested capital.
In addition, with his experience as an administrator, commercial mediator, Mr. Vu Minh Tien has made positive contributions to the management
of An Thinh Group, ensuring the development strategy of An Thinh Group becomes A multidisciplinary corporation with operations spanning
many business lines such as real estate, construction, trade in services and clean energy, on the principle of sustainable development and a
balance of interests among major shareholders and small shareholders, between Vietnamese shareholders and foreign shareholders.
The most significant contribution of Mr. Vu Minh Tien relates to strategic decisions, medium-term development plans, corporate restructuring,
investment plans and investment projects, especially investment transactions. M&A investment.
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