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Đảm nhiệm vị trí trưởng đại diện cho một nhà phát triển có qui mô hàng triệu đô-la để bảo vệ cho một vụ gian lận chứng khoán

Đảm nhiệm vị trí trưởng đại diện cho công ty Fortune 100 trong phiên tòa bào chữa đối với yêu cầu bồi thường thương tật cá nhân

Hướng dẫn luật sư bào chữa trong vụ gian lận chứng khoán yêu cầu trọng tài AAA liên đới đến vụ kiện thương mại phức tạp nhiều bên

Bảo vệ thành công nhiều cơ sở trách nhiệm pháp lý bao gồm các vụ kiện thương tích cá nhân thảm khốc thông qua giải quyết thương 
lượng hoặc xét xử dẫn đến những giá trị tiết kiệm cho khách hàng

Tòa án & Đoàn luật sư
Đảm nhiệm vị trí trưởng đại diện cho một nhà phát triển có qui mô hàng triệu đô-la để bảo vệ cho một vụ gian lận chứng khoán.

Đảm nhiệm vị trí trưởng đại diện cho công ty Fortune 100 trong phiên tòa bào chữa đối với yêu cầu bồi thường thương tật cá nhân.

Hướng dẫn luật sư bào chữa trong vụ gian lận chứng khoán yêu cầu trọng tài AAA liên đới đến vụ kiện thương mại phức tạp nhiều bên.

Được nhận vào hành nghề tại các tòa án tiểu bang Florida, tại tòa án Quận Liên bang, Quận Trung, Quận phía 
Bắc và Quận phía Nam của Florida.

Đến từ Việt Nam, Nhan Lee đã chuyển về sinh sống tại trung tâm Florida từ năm 1975 và hoạt động 
tích cực trong cộng đồng địa phương.  Nhân có kinh nghiệm pháp lý đa dạng và tiến bộ với tư cách là 
luật sư trong các tranh chấp thương mại, tranh tụng xây dựng, tranh tụng khiếu kiện tập thể cơ sở 
thương mại, tranh tụng bảo hiểm, bảo vệ trách nhiệm sản phẩm, các khiếu nại phức tạp liên quan 
đến thương tích cá nhân thảm khốc và tử vong, luật kinh doanh chung và luật quốc tế với khả năng 
thực thi các quyết định chiến lược đã được chứng minh bởi các khách hàng doanh nghiệp và cá nhân.
Ông có nhiều kinh nghiệm trong việc xét xử ở cả tòa án tiểu bang và liên bang.

Contact Information
5210 Belfort Road, Suite 400, Jacksonville, Florida 32256
255 South Orange Avenue, Suite 700, Orlando, Florida 32801
Email Address: ntlee@bmdpl.com
Phone Number: 689.500.4001
Cell Phone Number: 407.683.6142

Trình độ học vấn
Tiến sĩ Pháp lý, Đại học Luật Bang Florida, Tallahassee, FL 2002
Thạc sĩ, Trường Đại học Luật St.Thomas, Miami, FL 1999-2000

Cử nhân Luật, Đại học Trung tâm Florida, Orlando, FL 1991

Những thành tích tiêu biểu

Nhan T. Lee
Tên luật sư

LISTEN. SOLVE. EMPOWER.
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Các Danh hiệu & Giải thưởng 
Xếp hạng nhãn hiệu ưu việt của tổ chức Martindale-Hubbell AV®, xếp hạng cao nhất được đánh giá 
ngang hàng cho sự xuất sắc chuyên nghiệp và các tiêu chuẩn đạo đức

Top 5 Dean’s List của Trường Đại học Luật St. Thomas.
Top 20 Dean’s List của Trường Đại học Luật tiểu bang Florida.
Vô địch cuộc thi tranh luận tại tòa.
Giải thưởng Sách: Vận động Phúc thẩm; Luật Hiến pháp I và II; Luật Hình sự; Phân tích, 
Nghiên cứu & Biên soạn về Pháp lý.
Nhận học bổng người có công với luật pháp.

Các liên kết chuyên nghiệp & dân sự
Giám hộ quảng cáo cho Litem Orange County Legal Aid từ 2002 đến 2007.
Hiệp hội cựu sinh viên UCF từ 2005 đến 2008.
UCP (Hội đồng quản trị) từ 2003 đến 2004.
Hiệp hội luật sư người Mỹ gốc Á ở Greater Orlando hiện nay.
Hiệp hội ngành nghề Việt Nam.
Hiệp hội luật sư Hoa Kỳ Châu Á Thái Bình Dương.
Ứng cử thành viên xem xét luật St. Thomas.
Thành viên hội đồng tranh luận Tòa án St. Thomas.
Phi Delta Phi.

Trình bày và ấn phẩm
Các ấn phẩm: Nhật ký của một ông bố độc thân: Tuyển tập những suy nghĩ & câu chuyện (2018))

Practice Areas
Litigation Business & Corporate Law International Law Construction Law

Asia Representation Latin America & Caribbean Representation

Contact Nhan Today!

LISTEN. SOLVE. EMPOWER.

https://www.bmdllc.com/practice-areas/litigation/
https://www.bmdllc.com/practice-areas/business-corporate-law/
https://www.bmdllc.com/practice-areas/international-law/
https://www.bmdllc.com/practice-areas/construction-law/
https://www.bmdllc.com/practice-areas/asia-representation/
https://www.bmdllc.com/practice-areas/latin-america-caribbean-representation/
mailto:ntlee@bmdpl.com
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