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KINH NGHIỆM LIÊN QUAN 

 Doanh Nghiệp & Thương Mại 
 Đầu tư nước ngoài 
 Giải Quyết Tranh Chấp 
 Tài chính & Ngân hàng  
 Bất Động Sản 

 Mua Bán & Sáp Nhập 

TIỂU SỬ 

Bà Trang là một luật sư trẻ, năng động, nhiệt tình và có chuyên môn tốt 
trong lĩnh vực Doanh nghiệp, Đầu tư nước ngoài và Giải quyết tranh 
chấp. Bà Trang có gần 10 năm kinh nghiệm hành nghề trong nhiều lĩnh 
vực, bao gồm doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài, giải quyết tranh chấp, 
tài chính & ngân hàng và nhiều lĩnh vực khác. Bà Trang đã làm việc với 
rất nhiều khách hàng là các doanh nghiệp, tổ chức trong và ngoài nước, 
ngân hàng, công ty tài chính, quỹ đầu tư quốc tế hàng đầu Việt Nam và 
nước ngoài.  

 
Thông tin ngắn gọn về đào tạo và học vấn của luật sư Trang: 

ĐÀO TẠO 

 Cử Nhân Luật, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà Nội (2011); 
 Thạc sỹ Luật quốc tế, Đại học Luật & Kinh doanh Quốc tế 

(Transnational Law and Business University), Seoul, Hàn Quốc 
(2013); 

 Thực tế tại các tổ chức quốc tế: Tòa án Hình sự Quốc tế và Tòa 
án Công lý Quốc tế (Hague, Hà Lan); Ủy ban Châu Âu (Brussels, 
Bỉ); Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO); Tổ chức Sở hữu trí 
tuệ Thế giới (WIPO); Liên hiệp Viễn thông Quốc tế (ITU) 
(Geneva, Thụy Sỹ) (2013) 

 Nghiên cứu sinh pháp lý, Viện quốc tề về nhất thể hóa pháp luật 
tư (UNIDROIT), Rome, Italy (2014); 

 Tốt nghiệp Khóa đào tạo Kỹ năng Hành Nghề Luật sư, Học viện 
tư pháp, Hà Nội, Việt Nam (2016) 
 

HIỆP HỘI NGHỀ NGHIỆP 

 Đoàn Luật Sư Hà Nội 
 Liên Đoàn Luật Sư Việt Nam 
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Một số vụ việc điển hình mà bà Trang đã tham gia xử lý: 
 

 Doanh nghiệp & Thương mại  

 Đại diện cho một số khách hàng là các tổ chức nước ngoài và 
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài với tư cách cố vấn 
trong các giao dịch đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam, hỗ trợ 
và tư vấn cho các dự án đầu tư trong nhiều lĩnh vực khác nhau 
như sản xuất, dịch vụ phân phối, xuất nhập khẩu, giao dịch 
bất động sản, xây dựng, công nghệ thông tin… Các dự án tiêu 
biểu đã tham gia thực hiện bao gồm: Dự án Nhà máy Nhiệt 
điện Vân Phong, Group8 Việt Nam, Schaumann Việt Nam 
(Đức), Si-Flex (Hàn Quốc),  GE (Singapore), BumHan (Hàn 
Quốc), Bibus Việt Nam (Hàn Quốc), Lotte Data (Hàn Quốc), 
Lotte Rental (Hàn Quốc), Gem & Co (Hàn Quốc), Hamatetsu 
(Nhật Bản), Yotsuba (Nhật Bản), Horiba (Singapore), Alstom 
Grid Vietnam (Hà Lan), UOA Investment (Singapore), Piaggio 
(Italy & Hà Lan), Toyota Tsusho (Nhật Bản), Auchan (Pháp) 
etc. 

 Tài chính & Ngân hàng 

 Tư vấn cho SEAF Waters Growth Fund Limited (Cayman 
Islands & Mỹ) và nhiều bên vay khác nhau của họ trong việc 
dự thảo các tài liệu đầu tư/tài chính, thực hiện các công việc 
sau khi ký kết như đăng ký khoản vay với Ngân hàng nhà 
nước, đăng ký giao dịch bảo đảm với cơ quan đăng ký giao 
dịch bảo đảm.  

 Tư vấn cho Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV), 
trong các giao dịch vay trong nước và quốc tế. 

 Tư vấn cho các công ty chứng khoán như VPBS, Agriseco 
trong các vấn đề pháp lý liên quan đến chứng khoán, cổ phiếu; 

 Tư vấn giao dịch phát hành trái phiếu cho doanh nghiệp… 

 Thẩm tra pháp lý và Mua bán & Sáp nhập  

 Đại diện cho IDG Ventures LLP trong việc mua lại cổ phần; 
 Đại diện cho Viettel trong việc thẩm tra pháp lý và mua lại cổ 

phần. 

 Giải quyết tranh chấp  

 Đại diện cho Ngân hàng ANZ (Australia and New Zealand 
Banking Group) trong việc thu hồi nợ; 

 Đại diện cho MVP trong tranh chấp hợp đồng thuê với Vincom;  
 Đại diện cho Daewoo E&C (Korea) trong tranh chấp về thanh 

toán hợp đồng thầu xây dựng; 
 Đại diện cho Posco E&C (Korea) trong tranh chấp về thanh 

toán hợp đồng thầu xây dựng; 
 Đại diện cho Công ty Cổ phần Đầu tư IMG trong tranh chấp 

về thanh toán hợp đồng thầu xây dựng và tranh chấp hợp 
đồng thuê mặt bằng;  

 Đại diện cho Tập đoàn Sunshine trong việc chấm dứt hợp 
đồng với đối tác;  

 Đại diện cho Công ty TNHH Boyd Việt Nam trong tranh chấp 
hợp đồng mua bán hàng hóa với đối tác; 
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 Tư vấn pháp lý và bảo vệ cho Ngân hàng BIDV (Hội sở chính 
và các chi nhánh) trong một số các vụ xử lý nợ, xử lý tài sản 
bảo đảm, giải quyết tranh  chấp liên quan đến các khách hàng 
vay, khách hàng gửi tiết kiệm, các bên bảo đảm cho khoản 
vay.  

 Tư vấn và bảo vệ thành công cho Agribank – Chi nhánh Hà 
Nội trong một số vụ kiện để thu hồi nợ quá hạn của khách vay 
là doanh nghiệp hoặc cá nhân. 

 

 Bất Động Sản 

 Tư vấn cho Deawoo E&C liên quan đến dự án Trung tâm khu 
vực Tây Hồ Tây tại Hà Nội. 

 Tư vấn cho Gamuda Land Việt Nam về dự án đô thị mới Công 
viên Yên Sở tại Hà Nội. 

 án biệt thự. 
 Tư vấn cho nhiều công ty bất động sản trong nước về hợp đồng 

và các vấn đề pháp lý liên quan đến dự án bất động sản. 
  

 


