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Kinh nghiệm liên quan 
 

 Công ty, Chi nhánh & Văn 
phòng đại diện 

 Ngân hàng & Tài chính 
 Bất động sản 
 Mua  bán & Sáp nhập, Thẩm 

định pháp lý doanh  nghiệp 

 Xuất – Nhập Khẩu, Bán Buôn & 
Bán Lẻ 

 Đầu tư nước ngoài 
 Vấn đề Lao động 
 Hợp đồng 

LÝ LỊCH 
 
Bà Hà là một luật sư cộng sự cấp cao có 7 năm kinh nghiệm làm việc 
tại Công ty Luật TNHH Bizconsult. Với tư cách là luật sư cộng sự cấp 
cao, bà Hà đã tư vấn cho nhiều khách hàng gồm các ngân hàng và tổ 
chức tài chính, các tập đoàn đa quốc gia, các công ty đầu tư tài sản và 
vốn nước ngoài, các doanh nghiệp nhà nước và các doanh nghiệp vừa 
và nhỏ ở nhiều khu vực khác nhau. Bà Hà chủ yếu chuyên về Mua bán 
& Sáp nhập, Dự án Đầu tư, các Giao dịch Doanh nghiệp và Thương 
mại, Ngân hàng & Tài chính và Tái cơ cấu Doanh nghiệp. Khách hàng 
của bà Hà trong lĩnh vực này bao gồm Cargill (Mỹ), Quỹ đầu tư SEAF 
Women’s Economic Empowerment Fund (SWEEF), Hannil (Hàn 
Quốc), Chi nhánh Ngân hàng Huanan tại TP.HCM (Taiwan), 
Techtronic Industries Company Pte. Ltd. (Hồng Kông), Decathlon 
Retail SA (Pháp), Auchan Retail International SA (Pháp), Hannil (Hàn 
Quốc), Deasung (Korea), Công Ty Chứng khoán Techcombank, Công 
Ty Chứng khoán Shinhan Việt Nam (Hàn Quốc), Công Ty Cổ Phần 
Chứng Khoán Vpbank, và Ngân Hàng TMCP Đầu Tư Và Phát Triển 
Việt Nam (BIDV). 
 
KINH NGHIỆM CHUYÊN MÔN 
 

 Công ty, Chi nhánh & Văn phòng đại diện 
 Ngân hàng & Tài chính 
 Bất động sản 
 Mua  bán & Sáp nhập, Thẩm định pháp lý doanh  nghiệp 
 Xuất – Nhập Khẩu, Bán Buôn & Bán Lẻ 
 Đầu tư nước ngoài 
 Vấn đề Lao động 
 Hợp đồng 
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 Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh - Cử nhân Luật 
(2015); 

 Bộ Tư Pháp, Học viện Tư pháp – Khóa đào tạo Kỹ năng hành 
nghề Luật sư (2018). 
 

ẤN PHẨM 
 

 Giao dịch của năm 2020 của Công Ty Luật TNHH Bizconsult 
 Công nhận đóng góp cho Doing Business 2018 của Ngân hàng 

thế giới 
 Công nhận đóng góp cho Doing Business 2019 của Ngân hàng 

thế giới 
 Công nhận đóng góp cho Doing Business 2020 của Ngân hàng 

thế giới 
 Công nhận đóng góp cho Doing Business 2021 của Ngân hàng 

thế giới. 
  

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC 

Doanh nghiệp 

1) Thành lập dự án đầu tư của tổ chức nước ngoài, thành lập công 
ty 100% vốn đầu tư nước ngoài, thành lập và đóng cửa Văn phòng 
đại diện. 

2) Xin giấy chứng nhận đăng ký đầ tư, giấy phép cơ sở bán lẻ cho 
công ty bán lẻ của nước ngoài. 

3) Soạn thảo điều lệ liên doanh, hồ sơ hoán đổi cổ phần của doanh 
nghiệp trong nước. 

4) Soạn thảo các tài liệu nội bộ cho công ty niêm yết như điều lệ, 
thông tin công bố thông tin, và thông báo gửi Bộ Tài chính. 

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

6) Dịch vụ tư vấn thường xuyên về các vấn đề doanh nghiệp. 

 

Mua Bán và Sáp Nhập doanh nghiệp 

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

2) 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 (2018). 

3) 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 (2017, 2018). 

4) 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 (2017). 
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5) 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 
(2017). 

6) Tư vấn cho Viac (No.1) Limited Partnership mua cổ phần chi phối 
tại Bệnh viện Hạnh Phúc An Giang (2019). 

7) Tư vấn cho Masan về việc mua 85% cổ phần của Công Ty Phúc 
Long (2021). 

8) Tư vấn cho Incrementum Investment Partners Pte. Ltd  mua cổ 
phần ưu đãi trong dự án chào bán cổ phần riêng lẻ tại công ty sản 
xuất hạt nhựa và tái chế phế thải tại Việt Nam (2022). 

9) Tư vấn cho Quỹ SEAF Women’s Economic Empowerment Fund  
trong giao dịch vay chuyển đổi và giao dịch mua cổ phần ưu đãi  
tại Việt Nam (2017, 2018, 2020, 2022). 

 

Dịch Vụ Bán Lẻ 
 

1) 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. 

2) 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. 

 

Ngân hàng và tài chính 

1) Tư vấn cho nhóm doanh nghiệp địa  phương về một số khoản vay 
chuyển đổi. 

2) Soạn thảo, rà soát hợp đồng vay vốn ngân hàng và mẫu văn bản 
giao dịch cho vay đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài. 

3) Soạn thảo mẫu hợp đồng vay tín dụng cho Ngân hàng Thương 
mại Huanan (Đài Loan); thực hiện rà soát pháp lý cho Ngân Hàng 
Thương mại Huanan (2016 – 2022).  

 

Bất động sản và quản lý khách sạn 

1) Tư vấn cho Tư vấn cho công ty có vốn đầu tư nước ngoài về các 
vấn đề liên quan đến nhà chung cư (quản lý nhà chung cư, giấy 
chứng nhận quyền sở hữu). 

2) Tư vấn cho một Công ty Việt Nam để giữ lại dịch vụ quản lý và 
điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của Công ty. 

3) Tư vấn mở rộng hoạt động của công ty vốn nước ngoài của công 
ty bất động sản. 

 

Lao động 



 
 
 
 

Trang 4 – Lý lịch Hà Nguyễn 
 

1) Tư vấn các vấn đề về lao động và soạn thảo, đăng ký nội quy lao 
động/chính sách nhân viên. 

2) Cơ cấu lại lại động liên quan đến việc sáp nhập và chuyển nhượng 
kinh doanh.  

 

Trái phiếu doanh nghiệp và Giao dịch vay 

1) Soạn thảo hồ sơ giao dịch trái phiếu và các văn bản nội bộ liên 
quan đến phát hành trái phiếu cho Transimex, Tập đoàn Hà Đô, 
Tổng Công ty Cổ phần Thiết bị Điện Việt Nam, Tập đoàn Bất Động 
Sản Đất Xanh, Eurowindow Nha Trang, Công ty CP Dịch Vụ Cáp 
Treo Bà Nà, Sonadezi Châu Đức, Sữa Long Thành. 

2) Soạn thảo hồ sơ vay hợp vốn giữa BIDV-BAB – Agribank – 
Vietcombank và Ngân Hàng Industrial And Commercial Bank Of 
China Limited – Ngân Hàng Keb Hana. 


