SMiC Bổ Nhiệm Phó Tổng Giám Đốc Thứ Ba
Ông Bùi H?ng H?i v?a chính th?c ???c b? nhi?m gi? ch?c Phó T?ng giám ??c Công
ty Lu?t TNHH SMiC. Quy?t ??nh có hi?u l?c k? t? ngày 20/7/2015.
Ngày 20/7/2015, Công ty Lu?t TNHH SMiC ?ã t? ch?c l? công b? Quy?t ??nh b? nhi?m
thành viên Ban Giám ??c c?a Công ty. Theo ?ó, ông Bùi H?ng H?i – Tr??ng nhóm Tranh
t?ng s? chính th?c gi? v? trí Phó T?ng Giám ??c c?a SMiC t? ngày 20/7/2015. Tr??c khi
???c b? nhi?m vào v? trí quan tr?ng trên, ông Bùi H?ng H?i ?ã có g?n 14 n?m kinh nghi?m
trong l?nh v?c t? v?n v? lao ??ng, h?p ??ng, ??t ?ai, chuy?n nh??ng d? án và ??i di?n tranh
t?ng t?i Tòa án và Tr?ng tài; t?ng t? v?n và ??i di?n cho nhi?u t?p ?oàn kinh t? l?n ký k?t và
th?c hi?n các h?p ??ng và các d? án ??u t?; t?ng ??m nh?n nhi?u v? trí quan tr?ng ph?
trách pháp lý và kinh doanh trong các công ty và t?p ?oàn l?n trong n??c; t?ng ???c ?ào
t?o và làm vi?c t?i m?t s? hãng lu?t l?n ? Vi?t Nam.
Trong bài phát bi?u ??u tiên trên c??ng v? m?i, ông Bùi H?ng H?i ?ã xác ??nh m?c tiêu
hàng ??u c?a SMiC trong th?i gian s?p t?i là m? r?ng h? th?ng khách hàng hi?n có song
song v?i s? m?nh cung c?p các d?ch v? pháp lý v?i ch?t l??ng hàng ??u, kh?ng ??nh
th??ng hi?u SMiC trên th? tr??ng.
Phát bi?u t?i l? công b? Quy?t ??nh, ông Tr?nh V?n Quy?t - T?ng Giám ??c Công ty Lu?t
TNHH SMiC bày t? k? v?ng v?i kh? n?ng lãnh ??o s?c bén, kinh nghi?m và kh? n?ng
chuyên môn, ông Bùi H?ng H?i s? cùng t?p th? Ban Giám ??c, ??i ng? cán b? nhân viên s?
??a SMiC không ng?ng phát tri?n l?n m?nh, kh?ng ??nh v? th? c?a m?t trong nh?ng hãng
lu?t uy tín hàng ??u c?a Vi?t Nam.
Thông qua vi?c b? nhi?m này, Công ty Lu?t TNHH SMiC ?ã ki?n toàn Ban Giám ??c g?m
T?ng Giám ??c là ông Tr?nh V?n Quy?t cùng ba Phó T?ng Giám ??c là ông Lê Thành
Vinh, bà H??ng Tr?n Ki?u Dung và ông Bùi H?ng H?i.
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