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KINH NGHIỆM LIÊN QUAN 

 Doanh Nghiệp & Thương Mại 

 Mua Bán & Sáp Nhập 

 Thẩm Định Pháp Lý Doanh 
Nghiệp 

 Đầu Tư (Trong và ngoài nước) 

 Lao Động & Việc Làm 

 Hợp Đồng 

TIỂU SỬ 

Nguyễn Hoàng Phương Uyên tốt nghiệp Cử nhân Luật – Khoa Luật Quốc 
Tế tại trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 và đã hoàn 
thành khóa Đào tạo Kỹ năng hành nghề Luật sư do Học viện tư pháp – Bộ 
Tư Pháp tổ chức năm 2022.  

 

Trước khi chính thức gia nhập Công Ty Luật TNHH Bizconsult từ năm 
2022 với vai trò Trợ Lý Pháp Lý, Nguyễn Hoàng Phương Uyên đã từng 
làm việc tại Công Ty Luật TNHH LNT & Thành Viên và Công Ty Luật 
TNHH SB Law với vị trí Thực tập sinh và Trợ lý luật sư. Hiện nay, Phương 
Uyên đã có hơn 02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực lao động, hợp đồng, 
doanh nghiệp và đầu tư nước ngoài.  

 

ĐÀO TẠO 

 Cử nhân Luật, Khoa Luật Quốc Tế, Trường Đại Học Luật Thành Phố 
Hồ Chí Minh, Việt Nam; 

 Tốt nghiệp Khóa đào tạo Kỹ năng Hành Nghề Luật sư, Học Viện Tư 
Pháp, Bộ Tư Pháp, Việt Nam.  

 

GIẢI THƯỞNG/ĐÁNH GIÁ 

 Thành viên xuất sắc năm học 2016 – 2017, năm học 2018 – 2019 tại 
Câu lạc bộ Phiên Tòa Tập Sự - Đoàn trường Đại học Luật Thành phố 
Hồ Chí Minh;  

 Top 10 cuộc thi “Pháp luật về Đầu Tư Quốc Tế” - Khoa Luật Quốc tế 
trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.  
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LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN 

 Doanh nghiệp & Thương mại 

 Giấy phép  

 Hợp đồng 

 Lao động & Việc làm 

 Mua bán & Sáp nhập 

 

KINH NGHIỆM THỰC TIỄN 

 Tư vấn cho các nhà đầu tư có vốn đầu tư nước ngoài trong việc thực 
hiện dự án đầu tư và thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại 
Thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương và các tỉnh, thành phố khác; 

 Tư vấn cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong việc mua 
bán sáp nhập đối với các ngành nghề kinh doanh chưa cam kết và có 
điều kiện tiếp cận thị trường; 

 Tư vấn, thực hiện hồ sơ liên quan đến thủ tục cấp Giấy phép lao 
động/Giấy xác nhận không thuộc trường hợp cấp Giấy phép lao động 
cho người lao động nước ngoài; 

 Tư vấn, soạn thảo và thực hiện thủ tục đăng ký Nội quy lao động cho 
doanh nghiệp;  

 Tư vấn, soạn thảo và rà soát các loại hợp đồng trong lĩnh vực thương 
mại, dân sự (Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, Hợp đồng tổng đại 
lý/đại lý độc quyền, Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, Hợp đồng 
dịch vụ, Hợp đồng lao động…)  

 Tư vấn các giao dịch M&A, tái cơ cấu doanh nghiệp và thực hiện quy 
trình thẩm định pháp lý (Legal Due Diligence); 

 Tư vấn, soạn thảo hồ sơ có liên quan đến thủ tục vay/đăng ký khoản 
vay nước ngoài;  

 Tư vấn, soạn thảo hồ sơ/tài liệu nội bộ liên quan đến việc thành lập 
và hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp.   

 


