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LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN 
 
 Pháp lý nội bộ doanh nghiệp 
 Doanh nghiệp 
 Thương mại 
 Đầu tư nước ngoài 
 Mua bán & Sáp nhập 
 Lao động 
 Dầu khí 

TIỂU SỬ 
 
Trước khi gia nhập Công ty Luật TNHH Bizconsult, Sang từng làm 
việc cho một công ty con của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam 
trong 4 năm với vị trí pháp lý nội bộ doanh nghiệp. Sau 2 năm làm 
việc chuyên cần tại Công ty, Sang đã được phê chuẩn là Luật sư 
Cộng sự của Công ty. Các lĩnh vực mà Sang có nhiều kinh nghiệm 
gồm: pháp lý nội bộ, doanh nghiệp và thương mại, đầu tư nước 
ngoài, mua bán & sáp nhập, lao động và dầu khí. 
 
Trong năm 2018, Sang được cử làm việc tại Công ty TNHH Kinh 
doanh Lốp xe Bridgestone Việt Nam và Công ty TNHH GE Việt 
Nam dưới hình thức biệt phái. 
 
GIẢI THƯỞNG 
 
 “Promising Counsel of the Year 2017” 
 “Counsel of Year 2018 of the Firm” 
 
THÀNH VIÊN 
 
 Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh 
 Liên đoàn Luật sư Việt Nam 
 
HỌC VẤN VÀ BẰNG CẤP 
 
 Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh, Khoa Kinh tế , ngành 

Luật thương mại quốc tế (2009) 
 Khóa đào tạo luật sư, Học viện tư pháp, Bộ tư pháp (2011) 
 Chứng chỉ hành nghề Luật sư  
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ẤN PHẨM 
 
 “M&A – Vietnam Chapter” được xuất bản thông qua Getting 

the Deals Through 2018 
 
KINH NGHIỆM LÀM VIỆC 
 
Pháp Lý Nội Bộ Doanh Nghiệp 
 
 Cung cấp dịch vụ tư vấn thường xuyên cho Công ty TNHH Kinh 

doanh Lốp xe Bridgestone Việt Nam từ tháng 02/20018 đến 
tháng 06/2018 và Công ty TNHH GE Việt Nam từ tháng 
11/2018 đến tháng 04/2019 theo dạng biệt phái (2019) 

 
Thương Mại và Doanh Nghiệp 

 
 Rà soát và dịch thuật Hợp đồng nhượng quyền thương mại cho 

Pet Lovers Centre Pte Ltd (Singapore) nhằm thực hiện việc 
nhượng quyền hoạt động kinh doanh chăm sóc thú cưng cho 
một công ty tại Việt Nam (2016) 
 

 Soạn thảo hợp động nhượng quyền thương mại cho Công ty 
TNHH HTN Venture để nhận nhượng quyền kinh doanh bánh 
pizza tại thành phố Hồ Chí Minh (2016) 

 
 Cung cấp dịch vụ tư vấn thường xuyên về quản lý doanh nghiệp, 

đầu tư, thương mại và lao động cho Decathlon, Lotus Group, 
AEON, Koa-Sha Việt Nam (2016 – 2018) 

 
 Soạn thảo và tư vấn cho Công ty TNHH Koa-Sha Media Việt 

Nam về bộ hợp động liên quan đến hoạt động quảng cáo trên 
xe buýt (2017) 

 
 Tư vấn Koa-Sha Media Việt Nam về việc tham gia đấu giá mua 

quyền quảng cáo trên xe buýt có trợ giá từ nguồn vốn ngân sách 
nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh (2017), quy định về giảm 
giá và chiết khấu thương mại (2018) 

 
 Rà soát các hợp đồng mua bán, hợp đồng phân phối, hợp đồng 

dịch vụ tư vấn và các loại hợp đồng khác cho Lotus Group, 
Draeger Việt Nam, Decathlon Việt Nam (2016-2018) 
 

 Thực hiện thủ tục xin cấp Giấy phép kinh doanh cho hoạt động 
bán lẻ lốp xe của Công ty TNHH Kinh doanh Lốp xe 
Bridgestone Việt Nam (2018) 
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 Dịch thuật (Anh – Việt) toàn bộ 130 trang tài liệu EP5 bao gồm 
Thỏa Thuận Chào Bán Bảo Mật, Thỏa Thuận Điều Hành Công 
Ty, Thỏa Thuận Đặt Mua (2017, 2018) 

 
 Tư vấn cho Koa-Sha Media Việt Nam về quy trình tổ chức biểu 

diễn nghệ thuật, hội chợ và triễn lãm thương mại tại Thành phố 
Hồ Chí Minh (2019) 

 
Đầu Tư Nước Ngoài 
 
 Thành lập Công ty 100% vốn nước ngoài (Công ty TNHH GE 

Healthcare Việt Nam, Công ty TNHH Sunforson Power), công 
ty có vốn đầu tư nước ngoài (Công ty Cổ phần 2Q International, 
Công ty TNHH Engar Việt Nam và nhiều công ty vốn trong 
nước như Công ty TNHH Wellington Height, Công ty TNHH 
HTN Venture, Công ty Cổ phần Xuân Thủy Đà Lạt, Công ty 
TNHH V-Nor Omega 3) (2016-2018) 
 

 Thực hiện thủ tục chào bán cổ phần riêng lẻ, thủ tục góp vốn 
mua cổ phần cho Công ty Cổ phần Giáo dịch Liên Minh Bách 
Khoa, Công ty Cổ phần 2Q International (2017-2018) 
 

 Tư vấn liên doanh giữa Lotte E&C, Huvis Water và Honor 
Shine Global về dự án xây dựng hệ thống cống bao và nhà máy 
xử lý nước thải lưu vực phía Tây thành phố Hồ Chí Minh theo 
hình thức đối tác công tư (PPP) (2016) 
 

 Thành lập siêu thị Auchan Lũy Bán Bích (332 Lũy Bán Bích) và 
Siêu thị Auchan Tân Hòa Đông (243 Tân Hòa Đông) tại thành 
phố Hồ Chí Minh cho một tập đoàn bán lẻ toàn cầu của Pháp 
(Auchan) (2017) 

 
Mua Bán và Sáp Nhập  
 
 Tư vấn một doanh nghiệp Hàn Quốc trong việc mua phần vốn 

góp của Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prévoir tại Việt 
Nam – Giao dịch được đánh giá là một trong 10 Giao Dịch Tiêu 
Biểu trong năm 2017-2018. Thực hiện rà soát pháp lý Công ty 
TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Prévoir (2017) 
 

 Tư vấn KUSTO Việt Nam trong việc tái cấu trúc và chuyển 
nhượng kinh doanh liên quan đến Tập đoàn SCG Thái Lan mua 
cổ phần của Công ty Cổ phần Vật liệu Xây dựng Việt Nam 
(VCM), giá trị giao dịch 156 triệu USD (2017) 
 

 Tái cấu trúc Công ty Cổ phần Giáo dục Liên Minh Bách Khoa 
(LMBK) do việc chuyển nhượng cổ phần giữa các cổ đông. Thực 
hiện rà soát pháp lý Công ty LMBK (2017) 
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 Tư vấn cho Envoy Media Partners Limited (EMP) và Công ty 
TNHH CJ CGV Việt Nam về các quy định Việt Nam liên quan 
đến hoạt động phân phối phim ảnh và hoạt động đầu tư tại Việt 
Nam nhằm phục vụ cho việc niêm yết phần vốn góp của EMP ở 
nước ngoài. Thực hiện rà soát pháp lý Công ty TNHH CJ CGV 
Việt Nam (2017) 
 

 Tư vấn cho nhà đầu tư Hàn Quốc trong việc chào mua 400 tỷ 
VNĐ trái phiếu kèm chứng quyền do Công ty Cổ phần Nhựa và 
Môi trường An Phát phát hành (2018) 

 
 Tư vấn và tái cấu trúc mảng kinh doanh trang thiết bị y tế của 

Tập đoàn GE tại Việt Nam, Cambodia, Myanmar bao gồm việc 
thành lập công ty 100% vốn nước ngoài tại Việt Nam, chi nhánh 
tại Cambodia, chuyển nhượng kinh doanh và tài sản, chuyển 
nhượng vốn. Giao dịch được thực hiện ở cấp độ toàn cầu với sự 
tham gia của nhiều chuyên gia ở nhiều lĩnh vực khác nhau, bao 
gồm luật sư quốc tế, tư vấn tài chính (2019) 

 
Lao Động 

 
 Tư vấn cho Tổng Công ty Miền Trung – Công ty Cổ phần liên 

quan đến việc tái cấu trúc lại lao động do việc chuyển nhượng 
tài sản và sắp xếp lại cơ cấu tổ chức (2017) 

 
 Tư vấn Bridgestone Việt Nam và Totalgaz Việt Nam về các loại 

văn bản trong lĩnh vực lao động như hợp đồng lao động, thỏa 
ước lao động tập thể, nội quy lao động (2018) 

 
 Thường xuyên tư vấn và xin cấp Giấy phép lao động, Giấy xác 

nhận không thuộc diện cấp Giấy phép lao động, Thẻ tạm trú cho 
các khách hàng như Văn phòng bán vé hãng hàng không All 
Nippon Airways Co., Ltd tại Việt Nam (Nhật Bản) Draeger Việt 
Nam và Công ty TNHH Asian Rave Connection (2016 – 2019) 

 
 Tư vấn quy trình đăng ký nội quy lao động cho Bridgestone Việt 

Nam và Draeger Việt Nam, quy trình thành lập tổ chức công 
đoàn cơ sở cho Bridgestone Việt Nam và đóng kinh phí công 
đoàn (2018) 

 
Dầu Khí 
 
 Soạn thảo và đàm phán Hợp Đồng Cung Cấp Dịch Vụ Quản Lý 

Vận Hành cho dự án tàu FSO Biển Đông 01, tàu FPSO PTSC 
Lam Sơn (2013-2014). 
 

 Tổ chức đấu thầu để lựa chọn nhà thầu mua sắm một phần vật 
tư và thiết bị (giá trị 10 triệu USD) cho Dự án hệ thống thu gom 
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và phân phối khí mỏ Hàm Rồng và mỏ Thái Bình, lô 102 & 106, 
Giai đoạn 1 - dự án do PVGAS làm chủ đầu tư (2014) 

 
 


