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Kinh nghiệm liên quan 
 

 Doanh nghiệp & Thương 
mại 

 Mua  bán & Sáp nhập 

 Ngân hàng & Tài chính 

 Đầu tư nước ngoài 
 Xây dựng 

 Việc làm & Lao động 

 Giải quyết tranh chấp 

LÝ LỊCH 
 
Ông Quốc là một luật sư thành viên có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc 
tại Công ty Luật Bizconsult. Ông đã tư vấn cho nhiều khách hàng gồm 
các ngân hàng và tổ chức tài chính, các tập đoàn đa quốc gia, các doanh 
nghiệp vốn nước ngoài, các nhà thầu xây dựng, các tập đoàn trong nước 
ở nhiều khu vực khác nhau. Ông chủ yếu chuyên về các Giao dịch Mua 
bán & Sáp nhập, Dự án Đầu tư, Doanh nghiệp và Thương mại, Giải quyết 
Tranh chấp, Ngân hàng & Tài chính và Tái cơ cấu Doanh nghiệp. Khách 
hàng của ông trong lĩnh vực này bao gồm Cargill (Mỹ), TTI (Hong Kong), 
Posco E&C (Hàn Quốc), Huanan Bank (Đài Loan), Tata Int’l Metals (Hong 
Kong), Decathlon (Pháp), Deasung (Hàn Quốc), Công ty Chứng Khoán 
Bản Việt (Việt Nam), Shinhan Securities (Hàn Quốc), Tập Đoàn Đất Xanh 
(Việt Nam), Tập Đoàn Nam Long (Việt Nam), Công Ty Xây Lắp Điện I 
(PCC1) (Việt Nam). 
 
Ông Quốc tham gia tư vấn cho các giao dịch mua bán và sáp nhập có 
giá trị lớn như giao dịch mua cổ phần chi phối của công ty sản xuất sản 
phẩm từ sữa tại Hà Nội, Việt Nam, nhà đầu tư Thái Lan mua cổ phần của 
một công ty niêm yết trong lĩnh vực bao bì tại Việt Nam, Viettel mua cổ 
phần chi phối của CTCP Xi măng Cẩm Phả, Công ty Bảo Hiểm Dongbu 
đăng ký mua cổ phần phát hành mới của PTI, Công ty Nichirei mua 19% 
cổ phần của Cholimex; và nhà đầu tư Hàn Quốc mua 52% cổ phần của 
một công ty niêm yết tại Việt Nam kinh doanh thức ăn gia súc và chăn 
nuôi. Ông Quốc cũng từng tham gia tư vấn cho nhà thầu/nhà đầu tư nước 
ngoài trong các dự án xây dựng lớn tại Việt Nam, bao gồm cả các dự án 
EPC, như gói thầu tuyến Metro (Dự án tuyến đường sắt), Dự Án nhà máy 
xử lý nước thải ở phía Nam thành phố Hồ Chí Minh theo mô hình xây 
dựng – Cho  thuê – Chuyển giao (BLT), Dự án nhà máy điện gió Liên 
Lập. 
 
Ông Quốc đại diện cho nhiều khách hàng lớn trong việc giải quyết tranh 
chấp trước trọng tài và tòa án Việt Nam. Ông Quốc cũng đã thành công 
trong việc yêu cầu công nhận và cho thi hành phán quyết của Trung Tâm 
Trọng Tài Quốc tế Singapore (SIAC) ở Việt Nam, đây là trường hợp đầu 
tiên công nhận và cho thi hành các phán quyết của trọng tài Trung Tâm 
Trọng tài Quốc tế Singapore tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Ông 
Quốc cung cấp dịch vụ tư vấn thường xuyên về hợp đồng thương mại, 
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lao động, quản trị doanh nghiệp, giao dịch thương mại và bất động sản 
cho các khách hàng doanh nghiệp đang hoạt động tại Việt Nam.  
 
Ông Quốc có kinh nghiệm làm việc với nhiều Công ty luật quốc tế, khu 
vực và trong nước như Pinsent Masons (Anh, Hong Kong), Yulchon (Hàn 
Quốc), Bae Kim và Lee (Hàn Quốc) và Lee & Co (Hàn Quốc) với các giao 
dịch mua bán & sáp nhập, giải quyết tranh chấp tại Hội Đồng Trọng Tài 
Của Phòng Thương mại quốc tế và Trung Tâm Trọng tài Quốc tế Việt 
Nam. 
 
KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN 
 
 Doanh nghiệp & Thương mại 

 Mua  bán & Sáp nhập 

 Ngân hàng & Tài chính 

 Đầu tư nước ngoài 

 Xây dựng 
 Việc làm & Lao động 

 Giải quyết tranh chấp  

GIẢI THƯỞNG 
 

 “Luật sư của năm 2013 của Chi nhánh tại Thành phố Hồ Chí 
Minh – Công ty Luật TNHH Bizconsult” 

 “Luật sư của năm 2017 của Công ty Luật TNHH Bizconsult” 
 
THÀNH VIÊN 
 

 Đoàn Luật Sư Thành phố Hồ Chí Minh 
 Liên Đoàn Luật Sư Việt Nam 
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ẤN PHẨM 
 

 Getting the Deals Through (Vietnam) of year 2018 
 “Certificate of Appreciation from The World Bank for his 

contribution to Doing Business 2016, 2017, 2018, 2019 and 
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KINH NGHIỆM LÀM VIỆC 

 

Doanh nghiệp 

1) Thành lập công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài cho Home Credit Asset Management, Horiba 
Instruments (Singapore), AEON Delight (Nhật Bản), Goldbell (Singapore), EC Harris (UK), Melchers 
GMBH&CO (Đức), Agel Enterprises (US), GE Oil & Gas Vietnam (Singapore), BIBUS (Thụy Sĩ), 
ATOZ Consulting (HK). 
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2) Tư vấn về tuân thủ pháp luật Việt Nam cho GE (Mỹ), Horiba (Singapore), Ngân Hàng Hua Nan Bank 
– HCMC Branch (Đài Loan), và AEON Delight Việt Nam (Nhật Bản). 

3) Tư vấn về tuân thủ và xin giấy phép thầu cho Water Solutions/Kruger/OTV (Pháp), IDOM (Tây Ban 
Nha), Deasung (Hàn Quốc) và Hanil (Hàn Quốc). 

4) Thành lập và đóng cửa văn phòng đại diện cho GE II (Singapore), Mobilitas (Pháp), AEON Delight 
(Nhật Bản), Horiba Instrument (Singapore), LUKOIL (Thụy Điển), Veolia Water Solutions (Malaysia), 
Promiles, Xylem (US, Singapore), Japan Trade Culture Inc. (Nhật Bản), Tata Int’l Metals (Ấn Độ), 
Guocoland (Singapore), and Draeger Safety (Singapore). 

5) Dịch vụ tư vấn thường xuyên về các vấn đề doanh nghiệp như GE Operation (Mỹ), Cargill (Mỹ), 
AEON Delight (Japan), Decathlon (Pháp), KOA SHA (Japan), Lotus Food (Việt Nam), OPEC Plastic 
(Việt Nam).  

6) Các khách hàng khác: Guocoland (Singapore),Samsung Electronics (Hàn Quốc), Park Hyatt Saigon, 
Viettel Group (Việt Nam), Euro Auto (Việt Nam).  

Mua Bán và Sáp Nhập doanh nghiệp 

1) Tư vấn cho giao dịch bán 95% cổ phần của công ty đại chúng trong lĩnh vực sản xuất bao bì tại Biên 
Hòa, Việt Nam. 

2) Tư vấn cho giao dịch mua cổ phần chi phối của một công ty sản xuất sản phẩm từ sữa tại Hà Nội, 
Việt Nam. 

3) Tư vấn giao dịch bán 15% cổ phần của công ty bệnh viện tại An Giang. 

4) Tư vấn giao dịch bán 28% cổ phần của công ty chuyên về hoạt động giáo dục (Yola). 

5) Tham gia tư vấn dự án tái cấu trúc toàn cầu của Tập Đoàn GE tại Việt Nam. 

6) Tư vấn cho một Tập đoàn của Hàn Quốc mua cổ phần chi phối tại một công ty niêm yết kinh doanh 
thức ăn gia súc và chăn nuôi tại Việt Nam. 

7) Thực hiện thẩm định pháp lý một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chiếu phim và hỗ trợ các vấn đề 
pháp lý của Việt Nam để phục vụ cho việc niêm yết cổ phần của công ty mẹ của doanh nghiệp này 
tại Hàn Quốc. 

8) Tư vấn cho Tập đoàn của Hàn Quốc về mua cổ phần ưu đãi hoàn lại của một công ty bất động sản 
niêm yết tại Việt Nam. 

9) Tư vấn cho một Tập đoàn của Hàn Quốc mua cổ phần chi phối tại một công ty niêm yết tại Việt Nam 
chuyên về lĩnh vực logistic. 

10) Tư vấn cho KUSTO trong giao dịch tái cấu trúc và chuyển đổi kinh doanh liên quan đến Công ty 
TNHH Vật Liệu Xây Dựng Xi Măng SCG, một thành viên của Siam Cement Group (SCG). 

11) Tư vấn cho quỹ đầu tư tại Cayman về việc mua cổ phần của một công ty dược tại Việt Nam (2016). 

12) Tư vấn cho một nhà đầu tư Hàn Quốc về việc mua lại cổ phần riêng lẻ của công ty bảo hiểm phi 
nhân thọ tại Việt Nam để trở thành nhà đầu tư chiến lược. 

13) Tư vấn cho một khách hàng Singapore/Mỹ trong giao dịch khoản vay chuyển đổi. 

14) Tư vấn cho một tập đoàn tại Nhật Bản mua lại phần vốn góp trong một công ty internet và công nghệ 
thông tin Việt Nam. 

15) Tư vấn cho một doanh nghiệp vốn nhà nước mua lại dự án xi măng tại Việt Nam. 

16) Tư vấn cho một công ty tại Canada/ Công ty luật của Mỹ trong việc mua lại 100% vốn điều lệ của 
một Công ty sản xuất của Đài Loan tại Bình Dương, Việt Nam. 

17) Tư vấn cho một công ty Hà Lan về việc mua lại 100% vốn góp của một công ty sản xuất của Hàn 
Quốc tại Bình Dương, Việt Nam; thẩm định pháp lý, soạn thảo Hợp Đồng, hoàn thành giao dịch. 
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18) Tư vấn cho một công ty của Nhật Bản về việc mua lại 19% vốn góp trong một công ty chế biến thực 
phẩm tại Việt Nam; thẩm định pháp lý. 

Ngân hàng và tài chính 

1) Tư vấn cho Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Việt Nam (GELEX) phát hành 500 tỷ trái phiếu kèm 
chứng quyền để cấp vốn cho việc mở rộng dự án đầu tư. 

2) Tư vấn cho Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Hà Đô (HDG) phát hành 500 tỷ trái phiếu kèm chứng quyền 
để cấp vốn cho việc mở rộng dự án đầu tư. 

3) Tư vấn cho Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Đất Xanh (DXG) phát hành trái phiếu chuyển đổi. 
4) Tư vấn cho Công Ty Cổ Phần Nhựa An Phát Xanh (AAA) phát hành 400 tỷ trái phiếu kèm chứng 

quyền để cấp vốn cho việc mở rộng dự án đầu tư. 
5) Tư vấn thực hiện và phát hành Quan điểm pháp lý cho giao dịch phát hành 1.150 tỷ trái phiếu được 

bảo lãnh bởi GuarantCo của Công ty Cổ Phần Đầu Tư Hạ Tầng Kỹ Thuật TP.HCM (CII). 
6) Tư vấn cho giao dịch phát hành trái phiếu quốc tế chuyển đổi của CII cho Rhinos Asset Management. 
7) Tư vấn cho Ngân Hàng VIB mua trái phiếu của một tổ chức phát hành nhằm mục đích tái cơ cấu nợ 

vay. 
8) Tư vấn cho Công Ty Cổ Phần Nhựa Đại An phát hành 200 tỷ trái phiếu trơn cho các nhà đầu tư. 

9) Tư vấn cho giao dịch vay hợp vốn của ICBC Bank và Hana Bank có giá trị 240 tỷ đồng. 

10) Tư vấn cho nhóm doanh nghiệp địa  phương về một số khoản vay chuyển đổi và sở hữu chứng nhận 
bảo hiểm. 

11) Tư vấn cho Công ty TNHH Seaf Blue Waters Growth Fund (“SEAF”) về trái phiếu chuyển đổi, khoản 
vay chuyển đổi và đầu tư vào Việt Nam. 

12) Soạn thảo mẫu hợp đồng vay tín dụng cho Ngân hàng Huanan (Đài Loan); thực hiện rà soát pháp lý 
cho Ngân Hàng Huanan.  

13) Tư vấn về việc tuân thủ pháp luật và kiểm tra các vấn đề về tuân thủ hàng năm đối với các quy chế 
nội bộ của Ngân hàng Thương mại Huanan. 

14) Tư vấn cho Ngân Hàng thương mại Huanan trong dịch vụ môi giới cho vay vốn tại Việt Nam. 

Bất động sản và quản lý khách sạn 

1) Tư vấn cho các doanh nghiệp trong nước trong việc đàm phán các hợp đồng quản lý khách sạn với 
các công ty quản lý khách sạn như Rosewood, Marriott.  

2) Tư vấn cho GuocoLand (Singapore) vấn đề liên quan đến nhà chung cư & cấp giấy chứng nhận 
quyền sở hữu nhà. 

3) Tư vấn cho một doanh nghiệp Việt Nam trong việc duy trì dịch quản lý và điều hành toàn bộ hoạt 
động của Công ty. 

Hợp tác công tư và Xây dựng 

1) Tư vấn cho Nhà thầu gói thầu EPC (PCC1) trong quá trình đàm phán hợp đồng EPC cho dự án nhà 
máy điện gió Liên Lập. 

2) Tư vấn cho Nhà Thầu gói thầu EPC của Ý về các vấn đề pháp lý và tư vấn rủi ro liên quan đến việc 
đấu thầu và thực hiện gói thầu tuyến Metro số 2 (Dự án tuyến đường sắt) tại thành phố Hồ Chí Minh. 

3) Tư vấn cho Lotte E&C (Hàn Quốc) trong Dự Án nhà máy xử lý nước thải ở phía Nam thành phố Hồ 
Chí Minh theo mô hình xây dựng – Cho  thuê – Chuyển giao (BLT). 

4) Tư vấn cho Pinsent Masons (Anh) và các khách hàng quốc tế E&C trong các vấn đề về xây dựng và 
tranh chấp với chính quyền địa phương và các doanh nghiệp nhà nước tham gia vào các dự án xây 
dựng cơ sở hạ tầng cao cấp ở Việt Nam. 

Dầu & Gas 
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1) Tư vấn cho Totalgaz Việt Nam các giải pháp trong việc xin cấp giấy phép trạm chiết nạp khí hóa lỏng 
(LPG). 

Giải quyết tranh chấp 

1) Tư vấn cho các công ty có vốn đầu tư nước ngoài và trong nước (Maybank Kim Eng, Posco E&C, 
ST John Packing, Sunshine Group) về các tranh chấp thương mại và hợp đồng tại Trung Tâm Trọng 
Tài Quốc Tế Việt Nam (VIAC) và Tòa án Việt Nam. 

2) Đại diện cho Bộ Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản trong một tranh chấp tiềm ẩn với 
một doanh nghiệp nhà nước. 

3) Là luật sư tư vấn cho một công ty quản lý và điều hành khách sạn Singapore tranh chấp với một 
công ty Việt Nam về việc tranh chấp chuyển nhượng cổ phần (Tại Trung tâm trọng tài quốc tế 
Singgapore) để yêu cầu công nhận và cho  thi hành phán quyết của Trung tâm trọng tài quốc tế 
Singgapore tại Việt Nam. 

4) Đại diện cho các ngân hàng (như Ngân hàng ANZ, Ngân Hàng Commonweath, Ngân hàng UOB, 
Ngân hàng BIDV) về thu hồi và thi hành nợ với các khoản vay của khách hàng. 

Lao động 

1) Tư vấn các vấn đề về lao động và soạn thảo, đăng ký nội quy lao động/chính sách nhân viên cho H 
& M HENNES & MAURITZ VIỆT NAM, Guocoland (Singapore), Park Hayat (Saigon), AEON Delight 
(Nhật Bản), Masan Nui Phao (Việt Nam), On Accessories (Hàn Quốc), Totalgaz Việt Nam (Pháp), và 
Công ty Robert Walters Việt Nam. 

2) Tư vấn cơ cấu lại lại động liên quan đến việc sáp nhập và chuyển nhượng kinh doanh cho On 
Accessories (Hàn Quốc), TOTALGAZ (Pháp), và PETRONAS (Malaysia).  

3) Thực hiện thẩm định pháp lý về lao động cho các công ty trong giao dịch mua bán và sáp nhập. 

 


