
 
 
 
 
 

Trang | 1 – Lý lịch Phan Thị Minh 

 
 

 

PHAN THI MINH 

Trợlý pháp lý minhpt@bizconsult.vn 

CÔNG TY LUẬT BIZCONSULT M +84 90621350 

Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh  

www.bizconsult.vn  

  

  

KINH NGHIỆM LIÊN QUAN 
 
 Doanh Nghiệp & Thương 

Mại 
 Mua Bán & Sáp Nhập 
 Bất Động Sản/EPCs 
 Đầu Tư Nước Ngoài 
 Sở Hữu Trí Tuệ & Nhượng 

Quyền Thương Mại 

 Lao Động 
 Giải Quyết Tranh Chấp 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

TIỂU SỬ 
 
Từng học tập ở một lớp chuyên toán của một trường trung học phổ 
thông năng khiếu danh tiếng và tốt nghiệp loại giỏi tại một trong 
những trường luật hàng đầu Việt Nam, Phan Thị Minh được đánh giá 
cao với tư duy logic và khả năng xử lý các vấn đề một cách gọn gàng và 
toàn diện. 

Ngay từ khi là sinh viên năm hai của Trường Đại học Luật Hà Nội, 
Minh đã trở thành thực tập sinh của Phòng Pháp chế Công ty TNHH 
Piaggio Việt Nam, làm việc trực tiếp dưới sự giám sát và hướng dẫn 
của Giám đốc Pháp chế và Trưởng phòng Pháp chế. Trải nghiệm đó đã 
giúp cô hiểu về cách thức vận hành của một công ty và giúp cô làm 
quen với các vấn đề pháp lý khác nhau của doanh nghiệp. Sau hai năm 
làm việc tại Piaggio, Minh gia nhập Công ty Luật Bùi & Partners với tư 
cách là trợ lý pháp lý trong vòng sáu tháng. Trải nghiệm tại một công 
ty luật đã giúp cô ấy phát triển các kỹ năng phân tích, nghiên cứu và 
viết. 

Ngay sau khi tốt nghiệp, Minh chính thức trở thành thành viện của 
BIZCONSULT LAW FIRM. Với vai trò là một trợ lý pháp lý, Minh đã 
hỗ trợ một các hiệu quả các luật sư và các partner trong nhiều lĩnh vực 
pháp lý khác nhau như doanh nghiệp và thương mại, đầu tư nước 
ngoài, mua bán và sáp nhập, lao động và tham gia giải quyết tranh 
chấp trong một số vụ việc lao động và phá sản. Sau sáu tháng gia nhập 
BIZCONSULT LAW FIRM, Minh được Hội đồng thành viên của công 
ty trao giải “Nhân viên triển vọng của năm” cho những giá trị và cống 
hiến của cô ấy cho công ty. Minh được kỳ vọng sẽ trở thành một luật 
sư chuyên nghiệp của công ty.  
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