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TIỂU SỬ 
 
Luật sư Hà Thị Hải gia nhập Công ty Luật TNHH Bizconsult vào 
tháng 7/2008 với vai trò Trợ lý pháp lý sau khi đã có kinh nghiệm 
làm việc tại một công ty luật chuyên về tố tụng. Sau nhiều năm cống 
hiến, Luật sư Hải hiện là Luật sư Cộng sự tại Công ty với chín năm 
kinh nghiệm làm việc. Luật sư Hải đã hỗ trợ các khách hàng Việt 
Nam và nước ngoài trong nhiều lĩnh vực pháp luật bao gồm các dự 
án đầu tư (đầu tư vào Việt Nam và đầu tư ra nước ngoài), các giao 
dịch thương mại và doanh nghiệp, mua bán và sáp nhập, ngân hàng 
và tài chính. Ngoài các loại giao dịch kể trên, Luật sư Hải còn tư vấn 
cho các khách hàng Việt Nam và nước ngoài, bao gồm cả doanh 
nghiệp Nhà nước trên nhiều lĩnh vực pháp luật. 

 
Nhờ sự nhiệt tình và chủ động trong công việc, Luật sư Hải có được 
mối quan hệ thân thiết với các cơ quan nhà nước và các luật sư hành 
nghề khác. Luật sư Hải được trao tặng danh hiệu “The best lawyer of 
the year 2014 of the firm” và “The best lawyer of the year 2015 of the 
firm”. 
 
Kinh nghiệm làm việc của Luật sư Hải như sau: 
 

 Dự án Đầu tư, Doanh nghiệp & Thương mại, Mua bán & 
Sáp nhập: 
 Tư vấn cho Auchan, một trong những tập đoàn hàng 

đầu thế giới trong lĩnh vực kinh doanh bán lẻ, để 
thành lập chuỗi siêu thị tại Việt Nam; 

 Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài cho Horiba 
Instruments (Singapore), Siflex Vietnam Co.,ltd, 
Gem&Co Vietnam, France Emulsion Vietnam, 
Bumhan Vietnam, v.v..  
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 Thành lập văn phòng cho Bae, Kim & Lee LLC (một 
trong những công ty luật hàng đầu Hàn Quốc) tại Việt 
Nam; 

 Thành lập văn phòng cho Lee & Ko (một trong những 
công ty luật hàng đầu Hàn Quốc) tại Việt Nam; 

 Sửa đổi Giấy Chứng nhận Đầu tư liên quan đến việc 
mở rộng kinh doanh và các thay đổi khác cho General 
Electric (Singapore), BIBUS (Thụy Sĩ), Lobana 
International Company Limited (Hàn Quốc), Mwork 
Corporation (Việt Nam), Peacesoft Solutions Joint 
Stock Company (Việt Nam),  v.v.. 

 Tư vấn pháp luật về doanh nghiệp và dự án cho 
General Electric (Singapore) trong suốt 05 năm qua 
và hiện vẫn đang tiến hành; 

 Tư vấn cho một số lượng lớn khách hàng là các công 
ty nước ngoài và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài trong việc đầu tư và các giao dịch kinh doanh tại 
Việt Nam, chẳng hạn như là luật sư đại diện cho 
Dostex (Tây Ban Nha) tại Việt Nam, đại diện cho 
SEAF Blue Water Growth (Hoa Kỳ) trong việc thẩm 
tra pháp lý các công ty tại Việt Nam, đại diện cho 
Gemadept trong việc thẩm tra pháp lý một công ty 
chứng khoán tại Việt Nam, đại diện cho Chemonics 
International Inc, đại diện cho Đại sứ quán Canada 
trong các quan hệ về lao động, tư vấn về hợp đồng cho 
Great Eastern Life Vietnam – công ty con của Great 
Eastern Holdings (Singapore), công ty bảo hiểm niêm 
yết tại khu vực Đông Nam Á liên quan tới tài sản, đại 
diện cho Reed Tradex (Thái Lan) trong dự án đầu tư 
về dịch vụ VOIP và tổ chức triển lãm tại Việt Nam. 
Luật Sư Hải còn tư vấn cho Aeon Credit Service 
Co.,ltd, công ty con của Tập đoàn Aeon trong các giao 
dịch kinh doanh tại Việt Nam, tư vấn cho Tập đoàn 
Artelia trong việc thu nợ tại Việt Nam, tư vấn về các 
vấn đề liên quan tới quản trị nội bộ cho Toyota 
Financial Services Vietnam, tư vấn các vấn đề về xây 
dựng cho Pinsent Mason …; 

 Đại diện cho Quỹ đầu tư IDG Ventures LP (hoa Kỳ) 
trong việc mua lại cổ phần của khoảng 10 công ty tại 
Việt Nam; 

 Đại diện cho một doanh nghiệp nhà nước trong việc 
thẩm tra pháp lý và mua lại cổ phần trong các giao 
dịch M&A tại Việt Nam; 

 Tư vấn và đại diện cho một công ty 100% vốn nhà 
nước trong việc rút vốn từ liên doanh với đối tác Nhật 
Bản trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản; 

 Tư vấn cho các công ty Việt Nam thuộc Tập đoàn 
Lotte về các dự án tại Việt Nam; 

 Tư vấn một số vấn đề về doanh nghiệp cho Tập đoàn 
Hà Nội và các công ty con/công ty liên kết; 

 Tư vấn cho một số dự án/vấn đề pháp lý liên quan tới 
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dịch vụ thương mại điện tử như tư vấn cho OkieLa, 
Chongiadung, …; 

 Tư vấn về thủ tục pháp lý và giấy phép cho dự án 
nhiệt điện tại Khánh Hòa, Việt Nam; 

 Tư vấn về các vấn đề liên quan tới hợp đồng EPC cho 
một dự án nhiệt điện tại Thái Bình, Việt Nam; 

 Một vài dự án đầu tư, tư vấn các vấn đề liên quan tới 
doanh nghiệp và các giao dịch M&A khác. 
 

 Bất động sản: 
 Đại diện cho Siflex Co.,ltd (một trong những doanh 

nghiệp lớn nhất Hàn Quốc) trong giao dịch M&A trị 
giá 106 triệu USD trong lĩnh vực sản xuất bảng mạch 
tại Bắc Giang, Việt Nam để tiến hành sản xuất tại một 
khu công nghiệp tại Bắc Giang, Việt Nam; 

 Tư vấn các vấn đề về doanh nghiệp cho Gamuda Land 
Vietnam, nhà đầu tư của dự án Công viên Yên Sở tại 
Hà Nội, Việt Nam và CapitaLand Vietnam, nhà đầu tư 
của nhiều dự án bất động sản tại Việt Nam; 

 Thực hiện thẩm tra pháp lý cho các dự án kinh doanh 
bất động sản cho cả nhà đầu tư trong nước và nước 
ngoài; 

 Đại diện cho Công ty cổ phần Chè Văn Hưng, một 
công ty Việt Nam trong giao dịch M&A trị giá 2 triệu 
USD với Unilever Vietnam International Company 
Limited, trong đó, Unilever Vietnam thực hiện dự án 
đầu tư tại tỉnh Yên Bái, Việt Nam để sản xuất trong 
khi nhà máy này đã được thế chấp tại một ngân hàng 
thương mại có uy tín ở Việt Nam. 

 Tư vấn giải pháp cho Posco E&C tại Hà Nội về cơ cấu 
giao dịch bất động sản tại Hà Nội, Việt Nam;  

 Đại diện cho Agriseco, một công ty chứng khoán có uy 
tín trong giao dịch tài sản để mua một tòa nhà tại Hà 
Nội. 

 
 Ngân hàng & Tài chính: 

 Tư vấn cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển 
Việt Nam (BIDV) với tư cách bên vay trong giao dịch 
tài trợ 57 triệu USD do Mashreqbank PSC và 
Maybank Investment Bank Berhad sắp xếp; 

 Đại diện cho Agriseco, một công ty chứng khoán có uy 
tín trong Giao dịch Vay 12 triệu USD để mua lại một 
tòa nhà tại Hà Nội, Việt Nam trong khi tòa nhà này đã 
bị thế chấp cho một ngân hàng tại Việt Nam; 

 Tư vấn cho nhà đầu tư Hàn Quốc về cơ cấu tài chính 
với ngân hàng Hàn Quốc và ngân hàng Việt Nam 
trong giao dịch mua lại bất động sản tại Việt Nam; 
 

 Nhượng quyền thương mại: 
 Tư vấn cho The Born Korea trong việc nhượng quyền 

kinh doanh nhà hàng tại Việt Nam; 
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 Tư vấn cho General Nutrition Corporation nhượng 
quyền thương mại tại Việt Nam; 

 Tư vấn cho Pet Lovers Centre trong việc nhượng 
quyền cửa hàng kinh doanh bán lẻ tại Việt Nam. 
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