
 

 

NGUYEN THI KIM YEN 

 

 

Associate 

Office: Ho Chi Minh  

Unit 1605, the 16th Floor, Saigon Riverside Building, 

2A – 4A Ton Duc Thang, Ben Nghe Ward, 

District 1, Ho Chi Minh City.  

Mobile: + 84 98918 4905 

Tel.: + (84-28) 3822 0076 

Fax: + (84-24) 3772 6971  

Email: yen.nguyen@dzungsrt.com 
 

 

 

 

Overview 

Nguyen Thi Kim Yen is an Associate in Ho Chi Minh City Office and a member of the Dispute Resolution 
team at Dzungsrt & Associates. Yen has much experience supporting many international and domestic 
clients in resolving disputes by negotiation, arbitration and litigation at courts in: 

▪ Commerce 

▪ Construction 

▪ Insurance 

▪ Employment 

▪ Corporate 

▪ Shipping and etc. 

Yen also handles debt recovery, provides advice on different legal issues as per clients’ demand and 
work (drafting, reviewing and negotiating contractual terms) with various types of contracts, e.g. 
contracts on international trade of goods, transportation, offshore loan facility, shares sale and 
purchase, educational association,  engineering, procurement and construction (EPC), e-commerce 
flatform service, franchise, securities margin trading, aeronautical service and so on. 

In every case Yen handles, she is praised for her diligence, activeness and ability to pay attention in 
detail and get the task done well. 
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Practice areas 

Corporate & Commercial 

Dispute Resolution 

Insurance & Reinsurance 

Shipping 

 

Sectors 

Logistic & Supply chain 

Trading & Commodities 

Infrastructure & Construction 

Insurance & Reinsurance 

Energy & Natural Resource 

Marine 

Banking & Finance 

 

Qualifications 

LL.B Degree, University of Economics and Law 

Certificate of Lawyer Training Course at the Judicial Academy 

Diploma of Accounting & Taxation Course at University of Economics 

 

Language 

Vietnamese 

English  

 

Deals 

Some noticeable cases 

Arbitration 

VIAC case of arising from a lump-sum construction sub-contract between a contractor and its sub-
contractor; 

VIAC case arising from a construction design service contract between a Hong Kong technical design 
service provider and a Singaporean investor; 

VIAC case arising from an e-commerce flatform service contract between an e-commerce service 



provider and a trader; 

VIAC case arising from a medicine supply contract between two medical companies; 

TRACENT case on an insurance claim arising from a fire of a warehouse. 

Litigation at Courts 

A lawsuit of more than USD 10 millions arising from a FIDIC construction contract between a reputed 
Vietnamese project owner and an EPC contractor at a district Court in Hanoi City; 

Two lawsuits of around USD 1,5 millions arising from securities margin trading contracts between a 
foreign-invested security company and several individual investors at a district Court in Ho Chi Minh 
City; 

A lawsuit of around USD 2 millions concerning a building lease contract between a medical company 
and a real estate developer at the Court of Hue City (the first-instance Court) and the Court of Thua 
Thien Hue Province (the appellate Court); 

A lawsuit of around USD 500,000 on cargo loss claim arising from an inland water transport service 
contract at the Court of Ho Chi Minh City; 

A lawsuit of around USD 500,000 on cargo mis-declaration issue arising from some sea waybills at the 
Court of Ho Chi Minh City; 

A lawsuit on an overdue debt arising from tripartite payment guarantee agreement at a court in Ho Chi 
Minh City; 

A lawsuit on a claim for compensation due to false denunciation between a Japanese investor and a 
Vietnamese individual in a district Court of Da Nang City.  

Advice 

Advising an foreign construction company on legal matters governed by Vietnamese law in a SIAC 
arbitration case of USD 200 millions against a State-owned company; 

Advising a BVI investor on legal matters governed by Vietnamese law in a SIAC arbitration case against 
a Vietnamese investor related to a shares sale and purchase agreement; 

Advising a real estate investor on terms of a contract on construction of an USD 100 million-worth wind 
power plant in Vietnam; 

Advising a Chinese bank on an offshore loan facility agreement valued USD 50 millions; 

Advising a Hong Kong investor on dealing with the State authorities in relation to the effect of the 
enforcement of a judgment on the investor’s asset in Vietnam worth nearly USD 90 millions; 

Advising a Malaysian re-insurer on an insurance claim of USD 60 millions in relation to a incident caused 
to a thermal power plant in Vietnam; 

Advising a real estate corporation on the validity of a real estate project transfer transaction worth USD 
20 millions; 

Advising a Japanese contractor on arising legal matters from time to time during the implementation 
of an urban railway construction contract worth USD 10 millions; 



Advising a Vietnamese bank on an insurance claim of USD 2 millions arising from a sank vessel;  

Advising a Singaporean re-insurer on settling a collision involved the insured vessel with the 
involvement of insurer, the insured, the insured vessel interests and the opponent vessel interests, with 
the claim amount of around USD 4 millions; 

Advising a Japanese company on insurance claims arising from a allision and a weather incident under 
construction all risks insurance contracts. 

Publications 

“Arbitration proceedings in the United Kingdom and experiences for Vietnam”, Vietnam Integration 
Magazine, Chapter 261, August 2022 (co-author) 

“International transaction on medical equipment sale and purchase conducted through intermediaries 
- legal issues for buyers”, CFO Vietnam News, October 2020 (co-author) 

“Warranty period for apartment buildings: The effect of the construction contract between the investor 
and the contractor and the law”, CFO Vietnam News, June 2020 (co-author)  

“Regulations on social enterprises in Vietnam” (graduation thesis), June 2018, University of Economics 
and Laws 

“Regulations on consumer protection in B2C e-commerce transactions” (undergraduate scientific 
research project), October 2016, University of Economics and Laws 
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Overview 

Nguyễn Thị Kim Yến là Trợ lý Luật sư tại Văn phòng Hồ Chí Minh và là một thành viên đội Giải quyết 
Tranh chấp tại Công ty Luật TNHH Tư vấn Độc lập (Dzungsrt & Associates). Yến có nhiều kinh nghiệm 
hỗ trợ các khách hàng quốc tế cũng như trong nước giải quyết các tranh chấp thông qua thương lượng, 
trọng tài và tố tụng tại Tòa về: 

▪ Thương mại 

▪ Xây dựng 

▪ Bảo hiểm 

▪ Lao động 

▪ Doanh nghiệp 

▪ Hàng hải và nhiều tranh chấp khác. 

Yến cũng giải quyết thu hồi nợ, tư vấn pháp lý về nhiều vấn đề pháp lý khác nhau theo yêu cầu của khách 
hàng và xử lý (soạn thảo, rà soát, thương lượng về điều khoản hợp đồng) nhiều loại hợp đồng, như hợp 
đồng về mua bán hàng hóa quốc tế, vận chuyển, khoản vay quốc tế, mua bán cổ phần, liên kết giáo dục, 
thiết kế, mua sắm và xây dựng (EPC), dịch vụ thương mại điện tử, nhượng quyền, ký quỹ chứng khoán, 
dịch vụ hàng không và các loại hợp đồng khác. 

Trong mỗi vụ việc tiếp nhận, Yến được đánh giá cao nhờ sự tận tâm, chủ động với công việc và khả 
năng xử lý công việc tốt. 
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Practice areas 

Corporate & Commercial 

Dispute Resolution 

Insurance & Reinsurance 

Shipping 

 

Sectors 

Logistic & Supply chain 

Trading & Commodities 

Infrastructure & Construction 

Insurance & Reinsurance 

Energy & Natural Resource 

Marine 

Banking & Finance 

 

Qualifications 

Cử nhân Luật, Đại học Kinh tế - Luật 

Chứng chỉ hoàn thành Khóa đào tạo Nghề Luật sư tại Học viện Tư pháp 

Chứng chỉ hoàn thành khóa học về Thuế và Kế toán Doanh nghiệp tại Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí 
Minh 

 

Language 

Tiếng Việt 

Tiếng Anh 

 

Deals 

Một số vụ việc tiêu biểu 

Trọng tài 

Vụ kiện VIAC phát sinh từ một hợp đồng xây dựng trọn gói giữa nhà thầu và nhà thầu phụ; 

Vụ kiện VIAC phát sinh từ một hợp đồng dịch vụ thiết kế xây dựng giữa công ty thiết kế Hồng Kông và 
công ty đầu tư Singapore; 



Vụ kiện VIAC phát sinh từ một hợp đồng dịch vụ sàn thương mại điện tử giữa công ty cung cấp dịch vụ 
thương mại điện tử và nhà bán; 

Vụ kiện VIAC phát sinh từ một hợp đồng cung ứng dược phẩm giữa hai công ty dược; 

Vụ kiện TRACENT liên quan đến khiếu nại bảo hiểm phát sinh từ một vụ cháy nhà kho. 

Tố tụng tại Tòa án 

Vụ kiện trị giá hơn 10 triệu USD phát sinh từ một hợp đồng xây dựng theo mẫu giữa một chủ đầu tư có 
danh tiếng tại Việt Nam với đơn vị tổng thầu EPC tại một Tòa án cấp huyện, Thành phố Hà Nội; 

Hai vụ kiện trị giá khoảng 1.5 triệu USD phát sinh từ hợp đồng giao dịch ký quỹ chứng khoán giữa một 
công ty chứng khoán có vốn đầu tư nước ngoài và một số nhà đầu tư cá nhân tại một tòa án cấp huyện, 
Thành phố Hồ Chí Minh; 

Vụ kiện trị giá khoảng 2 triệu USD liên quan đến hợp đồng thuê văn phòng giữa một công ty y tế và một 
công ty phát triển bất động sản tại Tòa án Thành phố Huế (sơ thẩm) và Tòa án Tỉnh Thừa Thiên Huế 
(phúc thẩm); 

Vụ kiện trị giá khoảng 500.000 USD về khiếu nại tổn thất hàng hóa phát sinh từ một hợp đồng dịch vụ 
vận chuyển thủy nội địa tại Tòa án Thành phố Hồ Chí Minh; 

Vụ kiện trị giá khoảng 500.000 USD về vấn đề khai sai thông tin hàng hóa phát sinh từ một số vận đơn 
vận chuyển đường biển tại Tòa án Thành phố Hồ Chí Minh; 

Vụ kiện liên quan đến một khoản nợ quá hạn phát sinh từ một hợp đồng bảo lãnh ba bên tại một Tòa 
án huyện, Thành phố Hồ Chí Minh; 

Vụ kiện đòi bồi thường thiệt hại do tố cáo sai giữa một nhà đầu tư Nhật Bản và một cá nhân người Việt 
Nam tại một tòa án huyện, Thành phố Đà Nẵng. 

Tư vấn 

Tư vấn cho một công ty xây dựng nước ngoài về các vấn đề pháp lý điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam 
trong một vụ kiện SIAC chống lại một doanh nghiệp Nhà nước giá trị khoảng 200 triệu USD; 

Tư vấn cho một nhà đầu tư BVI các vấn đề pháp lý điều chỉnh bởi pháp luật Việt Nam trong một vụ kiện 
SIAC chống lại một nhà đầu tư Việt Nam liên quan đến hợp đồng mua bán phần vốn góp; 

Tư vấn cho một nhà phát triển bất động sản các điều khoản hợp đồng xây dựng để xây dựng một nhà 
máy điện gió trị giá khoảng 100 triệu USD tại Việt Nam; 

Tư vấn cho một ngân hàng Trung Quốc về hợp đồng khoản vay nước ngoài trị giá 50 triệu USD; 

Tư vấn cho một nhà đầu tư Hồng Kông làm việc với các cơ quan Nhà nước về ảnh hưởng của việc thi 
hành án một bản án đến tài sản trị giá khoảng 90 triệu USD của nhà đầu tư tại Việt Nam; 

Tư vấn cho một đơn vị tái bảo hiểm Malaysia về một khiếu nại bảo hiểm khoảng 60 triệu USD phát sinh 
từ một tai nạn đối với một nhà máy nhiệt điện tại Việt Nam; 

Tư vấn cho một tập đoàn bất động sản về giá trị pháp lý của một giao dịch chuyển nhượng dự án bất 
động sản trị giá 20 triệu USD; 

Tư vấn cho một nhà thầu Nhật Bản các vấn đề pháp lý phát sinh tại từng thời điểm trong quá trình thực 
hiện hợp đồng xây dựng đường cao tốc trị giá hợp đồng khoảng 10 triệu USD; 



Tư vấn cho một ngân hàng Việt Nam về một khiếu nại bảo hiểm khoảng 2 triệu USD phát sinh từ một 
vụ chìm tàu; 

Tư vấn cho một nhà tái bảo hiểm Singapore giải quyết một vụ đâm va tàu giữa các bên gồm nhà bảo 
hiểm, bên được bảo hiểm và các bên có quyền lợi liên quan đến tàu còn lại với giá trị khiếu nại khoảng 
4 triệu USD; 

Tư vấn cho một doanh nghiệp Nhật Bản về các khiếu nại bảo hiểm phát sinh từ một vụ đâm va và một 
vụ thiệt hại do thời tiết theo các hợp đồng bảo hiểm mọi rủi ro xây dựng. 

Publications 

“Tranh tụng trọng tài tại Anh và kinh nghiệm cho Việt Nam”, Báo Việt Nam Hội nhập, Số 261, tháng 
8/2022 (đồng tác giả) 

“Giao dịch mua bán thiết bị y tế quốc tế thông qua trung gian – một số vấn đề pháp lý cho bên mua”, 
Bản tin CFO Việt Nam, Tháng 10/2020 (đồng tác giả) 

“Thời hạn bảo hành cho căn hộ chung cư: Áp dụng theo quy định hợp đồng xây dựng với chủ đầu tư hay 
theo luật?”, Bản tin CFO Việt Nam, Tháng 6/2020 (đồng tác giả)  

“Quy định về doanh nghiệp xã hội tại Việt Nam” (luận văn tốt nghiệp), Tháng 8/2018, Đại học Kinh tế - 
Luật 

“Các quy định về bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trong giao dịch thương mại điện tử B2C” (dự án 
nghiên cứu khoa học), Tháng 10/2016, Trường Đại học Kinh tế - Luật 
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