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KINH NGHIỆM LIÊN QUAN 
 
 Doanh Nghiệp & Thương Mại 

 Đầu Tư Nước Ngoài 

 Mua Bán & Sáp Nhập 

 Bất Động Sản 

 Lao Động 

TIỂU SỬ 
Nguyễn Tú Oanh tốt nghiệp cử nhân Luật kinh doanh tại Khoa Luật, Đại học 
Quốc gia Hà Nội. Trước khi gia nhập Công ty Luật TNHH Bizconsult với vị 
trí Trợ lý pháp lý (hiện tại là Luật sư Công sự), Oanh từng làm việc cho một 
Công ty đa quốc gia chuyên về khai thác và kinh doanh khoáng sản của Ấn 
Độ trong gần 2 năm với vị trí pháp lý nội bộ cho nhóm doanh nghiệp. Oanh 
đã có hơn 3 năm kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực pháp luật, bao gồm Doanh 
nghiệp & Thương mại, Đầu tư nước ngoài, Mua bán & Sáp nhập, Bất động 
sản, Giải quyết tranh chấp và Lao động. 
 
HỌC VẤN 
 

 Bằng Cử Nhân Luật kinh doanh, Khoa Luật, Đại học Quốc gia Hà 
Nội; 

 Bằng Tốt nghiệp Đào tạo nghề luật sư, Học Viện Tư Pháp; 
 Chứng chỉ hành nghề Luật sư, Bộ Tư Pháp. 

 
LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN 
 

 Doanh Nghiệp & Thương Mại 
 Đầu Tư Nước Ngoài 
 Mua Bán & Sáp Nhập 
 Bất Động Sản 
 Lao Động 

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC 
 

Doanh nghiệp & Thương mại 
 

 Thành lập Công ty trong nước, Công ty có vốn nước ngoài, Chi 
nhánh, địa điểm kinh doanh và văn phòng đại diện; 

 Đăng ký thay đổi, cập nhật nội dung Giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; 

 Thành lập, gia hạn, điều chỉnh, chấm dứt hoạt động Văn phòng đại 
diện của thương nhân nước ngoài; 

 Tư vấn các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp: lập, sửa đổi, bổ sung 
Điều lệ, Quy chế quản trị Doanh nghiệp; tư vấn ngành nghề… 

 Soạn thảo/rà soát các loại hợp đồng thương mại; 
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 Dự thảo thư tư vấn về các giao dịch mua bán, các vấn đề thương mại 
… 

 
Mua Bán & Sáp Nhập và Đầu tư nước ngoài 
 

 Tham gia thực hiện báo cáo thẩm định pháp lý; 
 Dự thảo/đánh giá Hợp đồng mua bán cổ phần và các tài liệu khác có 

liên quán đến các giao dịch Mua bán & Sáp nhập; 
 Dự thảo và nộp hồ sơ đăng ký đầu tư/doanh nghiệp liên quan đến 

các giao dịch Mua bán & Sáp nhập; 
 Tư vấn pháp lý các vấn đề đầu tư nước ngoài vào Việt Nam và đầu 

tư Việt Nam ra nước ngoài. 
 

Bất Động Sản 
 

 Dự thảo và/hoặc đánh giá Hợp đồng mua bán nhà ở, Hợp đồng 
chuyển nhượng dự án bất động sản và các hợp đồng, tài liệu khác có 
liên quan đến giao dịch mua bán bất động sản nhà ở thương mại, dự 
án bất động sản … 

 Tư vấn các vấn đề trong giao dịch bất động sản, quản lý dự án bất 
động sản, chuyển nhượng dự án bất động sản, hợp tác đầu tư vào dự 
án bất động sản… 

 
Lao Động 

 
 Tư vấn các vấn đề về lao động: soạn thảo/ký kết/thực hiện HĐLĐ; 

soạn thảo/đăng ký Nội quy lao động, các tài liệu lao động nội bộ 
khác; các loại bảo hiểm xã hội bắt buộc; sắp xếp tái cơ cấu lao động; 
chấm dứt HĐLĐ; ký luật lao động … 

 Soạn thảo văn bản (thư khiếu nại, thư yêu cầu …), đại diện bảo vệ 
quyền và lợi ích trong tranh chấp về lao động  … 
 

 


