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Sang là một Luật sư cộng sự của Công ty Luật TNHH Bizconsult. Trước khi 
gia nhập với chúng tôi, anh ấy đã làm việc cho Tổng Công ty Cổ phần Dịch 
vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC) trong 4 năm với vai trò là phụ trách 
pháp lý nội bộ công ty. Anh ấy sau đó được đề cử là Luật sư cộng sự sau 2
năm làm việc chuyên cần tại Công ty. Lĩnh vực hành nghề của Sang chủ
yếu về pháp lý nội bộ và tuân thủ doanh nghiệp, Đầu tư trực tiếp nước 
ngoài, Doanh nghiệp và Thương mại, Mua bán và sáp nhập, Bất động sản 
và Lao động…  
 
GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 
 Chiến lược Mua bán & Sáp nhập đột phá (2018) 
 Bộ tư pháp, Chứng chỉ hành nghề luật sư (2018) 
 Học viện tư pháp, Chứng chỉ nghiệp vụ đào tạo hành nghề luật sư  
 Trường Đại học Kinh tế - Luật, Cử nhân Luật thương mại quốc tế  

 
ẤN PHẨM 
 
 Cập nhật pháp luật đối với Nghị định 81/2018/ND-CP quy định chi tiết 

Luật thương mại về hoạt động xúc tiến thương mại; 
 

 “M&A – Vietnam Chapter” trong ấn phẩm Getting the Deals Through 
2018. 

 
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC 
 
Doanh nghiệp và thương mại 
 
 Thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài: Công ty Cổ phần 2Q 

International (Na uy), Engar Việt Nam và các công ty trong nước (như 
(i.e. Công ty TNHH Wellington Height, Công ty TNHH HTN Venture, 
Công ty Cổ phần Xuân Thuỷ Đà Lạt…) (2016) 

 

 Tư vấn cho liên doanh Lotte E&C, Huvis Water, Honor Shine Global 
đối với dự án PPP tại Thành phố Hồ Chí Minh (2016); 

 

 Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên về các vấn đề chung 
của doanh nghiệp, đầu tư và lao động cho Decathlon, Lotus Group, 
AEON, Koa-Sha Việt Nam (2016 – 2018) 

 

 Tư vấn Koa-Sha Media Việt Nam về mẫu hợp đồng quảng cáo trên xe 
bus và các hợp đồng liên quan (2017); 

 

 Thành lập 2 siêu thị tại Thành phố Hồ Chí Minh cho Auchan  - một tập 
đoàn bán lẻ hàng đầu thế giới, siêu thị Auchan Luỹ Bán Bích và siêu 
thị Auchan Tân Hoà Đông (2017); 

 

 Tư vấn thủ tục và thực hiện xin cấp Giấy phép kinh doanh cho Công ty 
TNHH Kinh doanh Lớp xe Bridgestone Việt Nam liên quan hoạt động 
phân phối bán lẻ lốp xe tại thị trường Việt Nam (2018); 

 
 Cung cấp dịch vụ luật sư biệt phái cho Bridgestone Việt Nam (2018); 
 

 

 

 
 

 

Năm Kinh Nghiệm 

9 năm hành nghề 

Thành viên  

Đoàn luật sư Thành phố 

Hồ Chí Minh 

Ngôn Ngữ 

Tiếng Việt và Tiếng Anh  

 

Lĩnh Vực Hành Nghề 

Đầu Tư Trực Tiếp  

Doanh nghiệp và 

Thương mại 

Mua bán và Sáp nhập 

Bất động sản 

Lao động 

 

 
  



Mua bán & Sáp nhập 
 

 Tư vấn Dongbu về quy định pháp luật Việt Nam đối với việc mua cổ phần của một công ty bảo hiểm 
đại chúng tại Việt Nam (2016); 
 

 Tư vấn một tập đoàn Hàn Quốc về mua phần vốn góp kiểm soát của một công ty bảo hiểm nhân thọ 
tại Việt Nam. Rà soát pháp lý: 1 Công ty bảo hiểm nhân thọ (2017) 

 

 Tư vấn KUSTO trong việc tái cấu trúc và giao dịch chuyển nhượng kinh doanh liên quan đến Công ty 
TNHH Xi Măng và Vật Liệu Xây Dựng SCG, một công ty con của Tập Đoàn Xi Măng SCG trong việc 
mua cổ phần của Công ty Cổ phần Vật Liệu Xây Dựng Việt Nam (VCM) (2016-2017); 

 

 Tái cấu trúc Công ty Cổ phần Giáo dịch Liên Minh Bách Khoa (LMBK) và các công ty con do việc 
chuyển nhượng cổ phần, phần vốn góp giữa các thành viên góp vốn, cổ đông. Thực hiện rà soát pháp 
lý: LMBK (2017); 

 

 Tư vấn cho Envoy Media Partners Limited và Công ty TNHH CJ CGV Việt Nam (CJ CGV VN) về quy 
định pháp luật Việt Nam liên quan đến hoạt động phân phối và đầu tư nhằm niêm yết phần vốn góp 
của CJ CGV VN tại thị trường nước ngoài (Hàn Quốc). Thực hiện rà soát pháp lý: CJ CGV VN (2017); 

 
 Tư vấn nhà đầu tư Hàn Quốc trong việc mua 400 tỷ VNĐ trái phiếu kèm chứng quyền do Công ty đại 

chúng tại Việt Nam phát hành (2018); 
 

Bất động sản 
 

 Soạn thảo và tư vấn hợp đồng thuê cho các cá nhân nước ngoài để thuê bất động sản tại Việt Nam 
cho mục đích kinh doanh nhà hàng (2017);  
 

 Tư vấn và rà soát hợp đồng thuê văn phòng cho Bridgestone Việt Nam và sau đó đàm phán hợp đồng 
này với bên cho thuê (2018); 
 

Thương mại 
 

 Rà soát hợp đồng nhượng quyền thương mại cho Pet Lover Centre Pte Ltd (Singapore) để nhượng 
quyền hệ thống kinh doanh chăm sóc thú cưng cho một công ty tại Việt Nam (2016);  

 

 Soạn thảo hợp đồng nhượng quyền cho một công ty tại Việt Nam (Công ty TNHH HTN Venture) với tư 
cách là bên nhận nhượng quyền (2016);  

 
 Rà soát hợp đồng mua bán, hợp đồng phân phối, hợp đồng dịch vụ tư vấn và các hợp đồng khác cho 

Lotus Group, Draeger Việt Nam, Decathlon Việt Nam (2016-2018); 
 

 Rà soát điều kiện và điều khoản, chính sách bảo mật cho chủ sở hữu website thương mại điện tử 
(2017); 

 
 Tư vấn Bridgestone Việt Nam, Koa-sha VIệt Nam về quy định pháp luật Việt Nam liên quan đến chiết 

khấu thương mại, khuyến mại, quảng cáo và đấu giá (2018);  
 

Lao động 
 

 Thường xuyên tư vấn và thực hiện các thủ tục xin giấy phép lao động, giấy xác nhận không thuộc 
diện cấp giấy phép lao động cho Văn phòng bán vé Hãng hàng không All Nippon Airways Co., Ltd tại 
Việt Nam, Draeger Việt Nam, Công ty TNHH Asian Rave Connection; 
 

 Tư vấn đăng ký nội quy lao động cho Bridgestone Việt Nam, Draeger Việt Nam; 
 

 Tư vấn cho Tổng Công ty Miền Trung – Công ty Cổ phần trong việc sắp xếp lại lao động do chuyển 
nhượng tài sản và thay đổi cơ cấu (2017);  

 

 Tư vấn và thành lập Ban chấp hành công đoàn cơ sở cho Bridgestone Việt Nam và quy trình thanh 
toán công đoàn phí (2018); 

 

 Tư vấn Bridgestone Việt Nam, Công ty TNHH Totalgaz việt Nam về mẫu hợp đồng lao động, thoả ước 
lao động tập thể (2018); 

 


