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Sứ mệnh:

Giúp cho Doanh nghiệp tháo
gỡ mọi nút thắt, thay đổi tư
duy kinh doanh, tư duy pháp
lý và định vị thị trường, để
từ đó, tăng trưởng!



Kinh nghiệm

Hơn 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Cố vấn phát
triển Doanh nghiệp, ở nhiều vai trò: Luật sư Doanh
nghiệp, Giám đốc Pháp chế Doanh nghiệp, Chuyên gia
tư vấn, Chuyên gia đào tạo nội bộ, Mentor và Nhà
đầu tư. Việc thấu hiểu Doanh nghiệp và tư duy pháp
lý Doanh nghiệp đa lĩnh vực, am hiểu sâu sắc về các
mỗi quan hệ và hoạt động nội tại Doanh nghiệp đã
mang lại cho tôi những thành tựu nổi bật trong
ngành.
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Năng lực nổi bật

Tư vấn quản trị/Management Consulting
Cố vấn pháp lý kinh doanh/Legal Advising
Sở hữu trí tuệ/Intellectual Property
Chiến lược vốn & Niêm yết/Capital Strategy & IPO
Tư vấn tài cấu trúc/Restructuring Consulting
Chiến lược Marketing tự động/Marketing Autmation

Luật sư Doanh nghiệp,

Doanh nhân,

Cố vấn chiến lược.
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Đại học Luật Hà Nội

Cử nhân Luật (Quản lý hành chính Nhà nước)
Thạc sĩ Luật dân sự

Học viện tài chính

Cử nhân Kế toán Doanh nghiệp
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Viện đào tạo & phát triển quản lý Davilaw

Nghiệp vụ môi giới,định giá và quản lý sàn giao
dịch Bất động sản (Chứng chỉ Sở xây dựng cấp)

WIPO

General Course on Intellectual Property

Khác

FCPA & Các đạo luật chống tham nhũng tại LRN Legal Complience &
Ethics Center - Tập đoàn đa quốc gia Pfizer
Chiến lược nguồn vốn Doanh nghiệp - VERCO
Chứng chỉ điều hành tour quốc tế - Đại học Văn Lang
...

Học viện tư pháp & Liên đoàn Luật sư

Chứng chỉ hành nghề Luật sư



Kinh nghiệm

Pháp lý

Nhà sáng lập Hãng luật
LETO;
Luật sư đối tác thứ 3 toàn
cầu nội bộ của Pfizer;
Luật sư nội bộ của nhiều
Công ty tại Việt Nam;
Tư vấn và cung cấp dịch
vụ pháp lý đa lĩnh vực cho
Pfizer, Rohto, Dược TW3,
Tập đoàn Tuệ Linh, VTC 12,
Tập đoàn Lửa Việt, SCJ,
Ánh Trăng Vàng, Sen
Vàng, Vietinbank, Metro,
Big C, Ocean Mart, Tập
đoàn Bảo Tín Minh Châu,
... ở các lĩnh vực ĐKKD,
Tiêu chuẩn đo lường chất
lượng, Giấy phép kinh
doanh, Hợp đồng, IP, M&A
...

Tư vấn quản trị

Tư vấn quản trị và tái cấu
trúc cho hàng trăm Doanh
nghiệp từ 2010 đến nay,
như Hệ thống khách sạn,
Karaoke TITANIC, Dược
phẩm An Hòa Khang, Đông
Dương Travel, Bất động sản
Minh Hà, Dế mèn học Dễ, J
Productions, ...

Đào tạo

Sáng lập và đào tạo các
chương trình Pháp lý Doanh
nghiệp tại LETO Academy;
Đào tạo Nhân sự tại Cộng
đồng Nhân sự HR Share
Community;
Đào tạo Quy trình doanh
nghiệp (ISO 9001:2015, GMP,
GPP, LEAN, 5S, Automation
Business) cho nhiều Doanh
nghiệp từ 2015 đến nay;
Đào tạo chương trình kế
toán Doanh nghiệp toàn
diện;
Diễn giả và Đào tạo tại
nhiều sự kiện Doanh nghiệp

Cố vấn

Mentor Dự án VietFerm -
Sharktank @2017;
Mentor chương trình
Business Challenge 2018,
2019 - Đại học Kinh tế -
Đại học quốc gia Hà Nội;
Thành viên Ban cố vấn
và Pháp chế Chương
trình Game Show thực
tế Vua Bán Hàng 2017;
Mentor nhiều Dự án
Startups từ 2017 đến nay;
...

Đầu tư

Nhà sáng lập LETO;
Cổ đông chiến lược Dế
mèn Học dễ;
Admin Cồng đồng pháp
chế và Tuyển dụng pháp
chế lớn nhất Việt Nam;
Sáng lập dự án TÀI LIỆU
PHÁP CHẾ, TÔI YÊU LUẬT;
...

04



Kỹ năng 

05

 K
IE
N
T
R
A
N

'S
 P
R
O
F
IL
E

Quản trị chiến lược
và Kiểm soát tuân thủ

Xây dựng văn hóa và
phát triển tinh thần

Cố vấn pháp lý và
Giải pháp tháo gỡ

Phát triển quan hệ và
Xây dựng cộng đồng

Giao tiếp, Đàm phán,
Huấn luyện, Đào tạo



Tôi sáng lập/tham gia rất nhiều
các chương trình hoạt động hội
thảo tập huấn/chía sẻ đào tạo
cho các cộng đồng từ 2016 đến
nay, phần lớn dành cho Chủ doanh
nghiệp, Startups, Cán bộ Pháp
chế/Hành chính/Kế toán và Sinh
viên khối ngành back office.

Hoạt động xã hội
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Thân mến,

Tôi trân trọng các quan hệ hợp tác và tôn
trọng các đối tác của mình! 
Tôi nỗ lực phát triển và trao tới cho đối
tác những trải nghiệm hợp tác tốt nhất
thông qua việc mang lại giá trị bằng hoặc
cao hơn kỳ vọng và thỏa mãn lợi ích các
bên. 
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Email

kientran@leto.vn

Mobile

097-276-8558

Mailing address

A11 Toong, 25T2 Hoàng Đạo Thúy, Hà Nội

Trân trọng 

hợp tác!


