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Thẻ Luật sư số: 5964/LS 

CCHNLS số: 6593/TP/LS-CCHN ngày 08/4/2010 
 

Luật sư BÙI THANH YẾN là, 

❖ Luật sư sáng lập và điều hành B.T.Y Law Firm.  

❖ Luật sư Thành viên, Ủy viên Hội đồng Khen thưởng-Kỷ luật thuộc Đoàn 

Luật sư tỉnh BR-VT. 

❖ Chủ nhiệm Câu lạc bộ Nữ Doanh nhân Tp.Vũng Tàu thuộc Hội Liên hiệp 

Phụ nữ Tp.VT. 

Với hơn 22 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực tư vấn thường xuyên cho doanh 

nghiệp, kinh doanh-thương mại-dịch vụ, hoạt động xuất nhập khẩu; tư vấn đầu tư; quản 

lý dự án, bất động sản, xây dựng, mua bán sáp nhập doanh nghiệp, sở hữu trí tuệ; các 

loại hợp đồng, xuất khẩu lao động và tham gia bào chữa, bảo vệ quyền lợi tại Tòa án, 

Trọng tài.  

Trước khi thành lập B.T.Y Law Firm, Thạc sĩ, Luật sư Bùi Thanh Yến phụ trách công 

tác pháp chế và quản lý dự án tại các Công ty hàng đầu trong lĩnh vực thương mại, dịch 

vụ và làm việc trong cơ quan nhà nước tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. 

Hiện còn là Luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà 

nước; Là một trong các Hòa giải viên vụ việc đầu tiên của tỉnh BR-VT; Là Quản tài 

viên đủ điều kiện hành nghề quản lý, thanh lý tài sản; Hội viên Hội Luật gia Việt Nam; 

Giảng viên thỉnh giảng của Trường Đại học BR-VT (BVU) từ năm 2013 đến nay; Cộng 

tác viên Chương trình Pháp luật và cuộc sống, Thời sự của Đài Phát thanh và Truyền 

hình BRT; Báo BR-VT; chuyên mục Luật sư của Doanh nghiệp thuộc Hiệp hội Doanh 

nghiệp nhỏ và vừa tỉnh BR-VT; là Mentor của Chương trình cố vấn khởi nghiệp tỉnh 

BR-VT và sáng lập Group FB “Luật sư riêng của Doanh nhân”. 

Luật sư Bùi Thanh Yến tốt nghiệp Thạc sĩ Luật Kinh tế tại Trường Đại học Luật 

Tp.HCM; Kỹ sư quản trị doanh nghiệp tại Trường Đại học Bách khoa Hà Nội; Học viện 

Tư pháp Việt Nam; đã được đào tạo và tham gia nhiều khóa học trong và ngoài nước./. 

 

 


