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KINH NGHIỆM LIÊN QUAN 
  
 Doanh Nghiệp & Thương 

Mại 
 Mua Bán & Sáp Nhập 
 Đầu Tư Nước Ngoài  
 Việc Làm & Lao Động 

 

TIỂU SỬ 
 
Chị Nguyễn Thị Minh Thư gia nhập CÔNG TY LUẬT TNHH 
BIZCONSULT vào năm 2021 với vai trò là Luật sư Trợ lý. Với hơn 
07 năm kinh nghiệm, Chị Thư đã hỗ trợ các luật sư trong việc giải 
quyết các vấn đề pháp lý trong mọi lĩnh vực, điển hình là các lĩnh 
vực đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp, lao động.  
  
 
KINH NGHIỆM   
 
Một số vụ việc điển hình mà Chị Thư đã tham gia bao gồm: 
 

 Doanh Nghiệp và Đầu Tư  
 

 Đại diện số lượng khách hàng đáng kể là các tập 
đoàn nước ngoài và các công ty có vốn nước ngoài 
đến đầu tư kinh doanh tại Việt Nam, hỗ trợ và tư 
vấn các dự án thuộc nhiều lĩnh vực từ sản xuất, dịch 
vụ phân phối, xuất nhập khẩu, kinh doanh bất động 
sản, xây dựng, CNTT, v.v. Một số dự án và khách 
hàng đáng chú ý là Miwon Việt Nam (Hàn Quốc), 
HP Việt Nam (Mỹ), Hutchinson Việt Nam (Mỹ), Best 
(Mỹ), Aden Service (Singapore). 
   

 Thẩm tra và các Giao dịch Mua bán & Sáp nhập 
 
 Đại diện cho Best INC trong việc thẩm tra phâp lý 

và mua cổ phần của một công ty trong nước.; 
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 Đại diện cho Công ty TNHH BNB Hà Nội trong việc 
thẩm định phâp lý và mua cổ phần của một công ty 
bất động sản trong nước với mục tiêu sở hữu một 
dự án nhà ở; 

 Tư vấn và soạn thảo hồ sơ pháp lý cho giao dịch 
mua và bán công ty/dự án. 
 

 Việc làm & Lao động  
 
 Tư vấn các vấn đề về lao động và soạn thảo/đăng ký 

Nội quy Lao Động/ Sổ tay nhân viên cho công ty có 
từ 50 đến 1500 nhân viên. Những khách hàng đáng 
chú ý là Công ty TNHH Suntory PepsiCo, Công ty 
TNHH Mainstream Renewable Power Việt Nam, 
Công ty TNHH Công Nghệ HP Việt Nam.   

HỌC VẤN VÀ ĐÀO TẠO  

 Đại học Luật Hà Nội, Việt Nam (2015);  
 Khóa đào tạo luật sư, Học viện Tư pháp, Bộ Tư Pháp, 

Việt Nam (2018). 
 

HIỆP HỘI NGHỀ NGHIỆP  
 Đoàn Luật sư Hà Nội  
 Liên đoàn Luật sư Việt Nam 

BÀI VIẾT  
 

 “Sửa Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp – Còn lắm 
ngổn ngang” đăng trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn  

 
 

 
 


