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 Đầu Tư Nước Ngoài  
 Thẩm Định Pháp Lý Doanh 

Nghiệp 
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 Hợp Đồng  
 Mua Bán & Sáp Nhập 
 Ngân  
 Lao Động & Việc Làm  

TIỂU SỬ 
 
Nguyễn Trần Liên Liên tốt nghiệp Cử nhân Luật – Khoa Luật 
Thương Mại tại Trường Đại Học Luật Thành phố Hồ Chí Minh năm 
2020 và đã hoàn thành Khóa Đào tạo Kỹ năng hành nghề Luật sư 
do Học viện Tư pháp – Bộ Tư pháp tổ chức năm 2022. 
 
Trước khi làm việc tại Bizconsult, Liên Liên đã làm việc gần một 
năm với vị trí Thực tập sinh Phòng pháp chế – Công ty TNHH Sony 
Electronics Việt Nam – công ty đa quốc gia chuyên kinh doanh và 
sản xuất thiết bị điện tử gia dụng và chuyên dụng từ tháng 7/2019 
đến tháng 3/2020. Ngay sau khi kết thúc thời gian thực tập tại 
SONY, Liên Liên đã gia nhập Bizconsult với vị trí Thực tập sinh và 
trở thành Trợ lý pháp lý vào tháng 8/2020. Tháng 7/2022, Liên 
Liên trở thành Luật sư Cộng sự tại Bizconsult với kinh nghiệm chủ 
yếu trong lĩnh vực đầu tư, doanh nghiệp, tư vấn thường xuyên và 
các lĩnh vực khác.  
 
GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 
 

 Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh – Khoa Luật 
Thương Mại - Cử nhân Luật (2020); 

 Bộ Tư Pháp, Học viện Tư pháp – Khóa đào tạo Kỹ năng 
hành nghề Luật sư (2022). 

 
GIẢI THƯỞNG/ĐÁNH GIÁ 
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 Giải Nhất Cuộc thi “Bật Ý Tưởng” – Đại học Luật Thành phố 
Hồ Chí Minh (2017); 

 Giấy Chứng Nhận Sinh Viên Tài Năng – Đại học Luật Thành 
phố Hồ Chí Minh – Chương trình Sinh Viên Tài Năng do 
Luật sư Trương Nhật Quang – Công ty Luật YKVN giảng 
dạy (2019). 

 
LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN 
 

 Doanh Nghiệp & Thương Mại 
 Đầu Tư Nước Ngoài  
 Thẩm Định Pháp Lý Doanh Nghiệp 
 Lĩnh Vực Cấp Phép 
 Hợp Đồng  
 Mua Bán & Sáp Nhập 
 Ngân Hàng & Tài Chính 
 Lao Động & Việc Làm  
 

KINH NGHIỆM THỰC TIỄN 
 

Đầu Tư Nước Ngoài  
 

 Tư vấn cho nhà đầu tư nước ngoài trong việc thực hiện dự 
án đầu tư và thành lập công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh, 
Bình Dương và các tỉnh, thành phố khác; 

 Tư vấn cho doanh nghiệp chế xuất đầu tư tại các khu công 
nghiệp thuộc tỉnh Bình Dương và Đồng Nai; 

 Tư vấn hoạt động góp vốn, mua cổ phần tại các công ty có 
vốn đầu tư nhà nước hoặc doanh nghiệp nhà nước tại 
Thành phố Hồ Chí Minh; 

 
Mua Bán & Sáp Nhập 

 
 Tham gia tư vấn các giao dịch M&A, thẩm định pháp lý 

doanh nghiệp và soạn thảo các tài liệu liên quan; 
Một số dự án tiêu biểu như dự án công ty sản xuất thiết bị 
điện nước ngoài mua lại toàn bộ cổ phần đã phát hành từ 
các cổ đông của hai công ty Việt Nam có quyền sử dụng đất 
tại Khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh; dự án chào 
bán cổ phần riêng lẻ tại công ty sản xuất hạt nhựa và tái chế 
phế thải tại Đông Anh, Thành phố Hà Nội; mua lại toàn bộ 
phần vốn góp từ thành viên nước ngoài của công ty sản xuất 
phân bón tại khu công nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh và 
các dự án mua bán, sáp nhập doanh nghiệp khác; 
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Doanh Nghiệp & Thương Mại  
 
 Tham gia tư vấn thẩm định pháp lý nội bộ cho các doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và chi nhánh ngân hàng 
nước ngoài tại Việt Nam nhằm đảm bảo tuân thủ quy định 
pháp luật Việt Nam trong quá trình hoạt động; 

 Tư vấn thường xuyên cho các doanh nghiệp giáo dục, y tế, 
sản xuất phân bón, thương mại, bất động sản và các lĩnh 
vực khác; 

 Tư vấn kế hoạch và hồ sơ phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho 
công ty niêm yết trong lĩnh vực bất động sản trên Sàn Giao 
dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh; 

 Tư vấn cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 
trong việc mua bán sáp nhập trong các ngành nghề kinh 
doanh chưa cam kết tiếp cận thị trường đối với nhà đầu tư 
nước ngoài và ngành nghề kinh doanh có điều kiện; 

 Tư vấn cho các văn phòng đại diện của thương nhân nước 
ngoài trong việc tuân thủ các quy định pháp luật Việt Nam; 

 Đại diện khách hàng trong việc giải quyết các vụ việc thanh 
tra – kiểm tra tại Sở ngành – Thành phố Hồ Chí Minh; 

 
Ngân Hàng & Tài Chính 

 
 Tư vấn tổ chức Việt Nam trong các giao dịch vay chuyển đổi 

và phát hành chứng nhận sở hữu; 
 Soạn thảo và rà soát hợp đồng vay ngân hàng và mẫu hợp 

đồng vay cho các chi nhánh ngân hàng nước ngoài; 
 Tư vấn tuân thủ pháp luật và thực hiện rà soát pháp lý nội 

bộ cho Ngân Hàng Trung Quốc; 
 

Dịch Vụ Bán Lẻ 
 

 Tư vấn cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong 
hoạt động mua bán hàng hóa và thành lập cơ sở bán lẻ tại 
Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội trong lĩnh vực phân phối 
và cho thuê thiết bị và sản phẩm thể thao; 

 Tư vấn cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trong 
hoạt động mua bán hàng hóa và thành lập cơ sở bán lẻ tại 
Thành phố Hồ Chí Minh trong lĩnh vực phân phối thiết bị 
điện; 

 
Lao Động & Việc Làm  

 



 
 
 
 
 

Trang | 4 – Lý lịch Nguyễn Trần Liên Liên 

 Tư vấn thủ tục cấp Giấy phép lao động/Giấy xác nhận không 
thuộc trường hợp cấp Giấy phép lao động cho người lao 
động nước ngoài tại Thành phố Hồ Chí Minh; 

 Tư vấn doanh nghiệp trong việc xây dựng hồ sơ lao động 
như hợp đồng lao động và các chính sách lao động khác. 

 
 


