
LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN

Tư vấn, bảo vệ khách
hàng trong các vụ việc, vụ
án hình sự: từ giai đoạn tố
giác, tin báo về tội phạm,
kiến nghị khởi tố, điều tra,
truy tố, xét xử.

Tranh tụng tại Tòa án

LUẬT SƯ BÙI VĂN MINH
Trưởng văn phòng Luật sư Nguyên Trang

Nguyên Điều tra viên cao cấp 
Cơ quan Cảnh sát điều tra

1. Luật hình sự và vận dụng kinh
nghiệm trong phòng ngừa, giải quyết
các rủi ro pháp lý về hình sự cho các tổ
chức, cá nhân
2. Pháp luật về các tội xâm phạm tính
mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự
của con người
3. Pháp luật về các tội xâm phạm sở hữu
4. Pháp luật về các tội phạm phòng
chống ma túy
5. Pháp luật về các tội xâm phậm trật tự
quản lý kinh tế 
6. Pháp luật về các tội phạm về tham
nhũng, chức vụ
7. Pháp luật về kinh doanh – thương
mại,...

1. Cử nhân chuyên ngành Điều tra
trường Đại học Dự thẩm Volgograd –
Bộ Nội vụ, Liên Xô, nay là Học viện
Volgograd – Bộ Nội vụ Liên bang Nga.
2. Thạc sĩ Luật học, Trường Đại học
Luật Hà Nội.
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Trưởng văn phòng Luật sư Nguyên Trang
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Có hơn 40 năm công tác trong lực lượng
Công an nhân dân và hơn 30 năm trực tiếp
tổ chức điều tra, khám phá các vụ án hình
sự trong các lĩnh vực sau:

1. Các tội xâm phạm trật tự quản lý kinh
tế, tham nhũng, chức vụ: Buôn lậu, thuế,
tài chính – ngân hàng, chứng khoán, bảo
hiểm; Tham ô tài sản; Đưa, nhận hối lộ;
Đấu thầu; Lợi dụng chức vụ quyền hạn;
Quản lý sử dụng tài sản nhà nước, vốn đầu
tư công gây thất thoát, lãng phí hoặc gây
hậu quả nghiêm trọng

2. Các tội xâm phạm tính mạng sức khỏe,
nhân phẩm, danh dự: Giết người, đe dọa
giết người; Cố ý gây thương tích;…

3. Các tội xâm phạm sở hữu: Cướp, cưỡng
đoạt, lừa đảo và lạm dụng tín nhiệm chiếm
đoạt tài sản,…

4. Các tội phạm về ma túy: Mua bán, vận
chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy,…

5. Các tội phạm khác được quy định trong
Bộ Luật Hình sự.

Đặt lịch tư vấn cùng chuyên gia:
0243.768.6699 - 0968.428.829
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1. Trong 05 năm hành nghề luật sư, đã
chứng minh được năng lực, kinh nghiệm
và bảo vệ thành công cho khách hàng là
các tập đoàn, công ty lớn trong các vụ
án kinh doanh – thương mại, cho các cá
nhân trong các vụ án hình sự.
2. Hiện là cố vấn cao cấp cho một số tập
đoàn, doanh nghiệp,…

(Vì lý do bảo mật và riêng tư của khách
hàng, chúng tôi không thể cung cấp
thông tin của họ. Xin vui lòng liên hệ
VP Luật sư Nguyên Trang để được tư
vấn cụ thể. Xin cảm ơn!)

KINH NGHIỆM GIẢI
QUYẾT CÁC VỤ VIỆC VÀ

TRANH TỤNG 


