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KINH NGHIỆM LIÊN QUAN 
 
 Doanh Nghiệp & Đầu Tư  
 Mua Bán & Sáp Nhập; Due 

Diligence 
 Lao Động 
 Hợp Đồng 
 Giải quyết tranh chấp 

TIỂU SỬ 
 
Nguyễn Thuỳ An tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành Luật Quốc tế tại 
Trường Đại Học Luật Thành Phố Hồ Chí Minh vào năm 2018. Trước 
khi gia nhập Công Ty Luật Bizconsult tại văn phòng Hà Nội vào năm 
2022, An đã có hơn 03 năm kinh nghiệm làm việc cho các công ty luật 
tại Thành phố Hồ Chí Minh.  
 
ĐÀO TẠO 
 
 Cử Nhân Luật, Khoa Luật Quốc Tế, Đại Học Luật Thành Phố Hồ 

Chí Minh 
 Tốt nghiệp Kỹ năng Hành Nghề Luật sư, Học Viện Tư Pháp, Bộ 

Tư Pháp. 
 

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC 
 
Doanh Nghiệp & Đầu Tư  
 Tư vấn đầu tư, thành lập doanh nghiệp tại Việt Nam cho các nhà 

đầu tư nước ngoài  
 Tư vấn pháp lý và tuân thủ trong quá trình hoạt động của doanh 

nghiệp 
 Soạn thảo, rà soát các quy chế hoạt động, quy chế quản lý nội bộ 

cho doanh nghiệp 
 

Mua Bán & Sáp Nhập; Due Diligence 
 Thực hiện thẩm tra pháp lý cho các thương vụ mua bán và sáp 

nhập 
 Soạn thảo, rà soát các hợp đồng, tài liệu hỗ trợ cho các thương vụ 

mua bán và sáp nhập 
 

Lao Động 
 Soạn thảo, đăng ký/thông báo Nội quy lao động, Thoả ước lao 

động tập thể cho doanh nghiệp 
 Soạn thảo, rà soát Hợp đồng lao động, Hợp đồng thử việc 
 Tư vấn và hỗ trợ giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh liên quan 

đến lao động 
 

Hợp Đồng 
 Soạn thảo, rà soát các hợp đồng thương mại và tài liệu liên quan 
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 Dịch thuật (tiếng Anh – tiếng Việt) các hợp đồng thương mại và 
tài liệu liên quan 
 

Giải Quyết Tranh Chấp 
 Hỗ trợ giải quyết tranh chấp bằng thương lượng, hoà giải cho các 

doanh nghiệp 
 


