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Overview 

Diep Thi Dieu Thuong joined Dzungsrt & Associates LLC in 2020 as an Associate. She focuses her 
practice on corporate, shipping, dispute resolution and employment. She also has substantial 
experience in investment and infrastructure. 

Diep Thi Dieu Thuong obtained her LL.M Degree in Commercial Law at Melbourne Law School 
(Melbourne University), Australia, which is ranked  as 5th best in the world and first both in Australia and 
Asia-Pacific.  

Ms Diep Thi Dieu Thuong joined Dzungsrt & Associates LLC in 2020 as an associate. She focuses her 
practice on corporate, shipping, dispute resolution and employment. She also has substantial 
experience in investment and infrastructure. 

ACADEMIC AND 
PROFESSIONAL 
QUALIFICATION 

 • Master of Commercial Law – The University of Melbourne, 
Australia 

• Bachelor of International Commercial Law- University of 

https://www.eur.nl/en/education?utm_campaign=EURrankings&utm_medium=Paid&utm_source=THEhome


Economics and Law (Vietnam National University in HCM City), 
Vietnam 
 

   

LANGUAGE  • English:                         

• Vietnamese:                  

   

NOTABLE MATTERS  Corporate 

• Assisting on advising a very well-known Chinese multinational 
company on the labor matters. 

• Assisting on advising an M&A deal for a Singaporean leading 
professional engineering consultancy. 

• Advising on the transfer of shares in a Vietnamese securities 
company of a Hong Kong company to its subsidiary which is a 
Hong Kong securities company. 

• Advising a Singapore company on the matter of foreign 
contractor tax in relation to the sales of coal from Indonesia 
into Vietnam. 

• Advising a Chinese logistics company on the labor matters. 

• Advising a German shipping line on the issues of 
establishment of a joint venture in Vietnam, ship registration, 
labor, immigration. 

• Advising a German company on the matter of importing 
tungsten scraps into Vietnam for the purpose of recycling. 

 

Investment and Infrastructure 

  • Assisting on writing a Memorandum of advice for energy 
company in Philippines to do a wind farm project in Vietnam. 

• Memorandum of advice for an Australian gas producer on the 
topic of public procurement. 

• Memorandum of Advice for a British technology on distributing 
medical ventilators in Vietnam 

• Assisting on writing a Memorandum of advice for a 5-star 
luxury hotel in relation to enforcement of contractual 
indemnities under Vietnamese Law. 



• Preparing a security agreement and an application for 
registration of secured transactions for a Dutch multinational 
bank. 

• Assisting on advising a Japanese leading financial company in 
relation to a new financial product. 

 

  Dispute resolution 

• Assisting on writing a Memorandum of advice on the dispute 
arising from an international commercial contract between a 
Singapore company and a Vietnamese company. 

• Assisting on an arbitration case of more than USD 700,000 
between a Vietnamese contractor and a Vietnamese buyer in 
the service contracts. 

• Assisting on a lawsuit between a Vietnamese company and a 
logistics company in relation to the damages post-delivery. 

 

Recognition and enforcement of foreign arbitral award in Vietnam 

• Assisting on advising a Singaporean company on the matter of 
recognition and enforcement of SIAC award in Vietnam. 

• Assisting on advising a Korean company on the matter of 
recognition and enforcement of an ad-hoc award issued by an 
arbitrator of SIAC in Vietnam. 

• Assisting on advising a Chinese company on the matter of 
recognition and enforcement in Vietnam of an award of the 
China International Economic and Trade Arbitration 
Commission. 
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Overview 

Diệp Thị Diệu Thương gia nhập vào đội ngũ của Dzungsrt & Associates từ năm 2020 với vị trí Trợ lý luật 
sư. Thương hỗ trợ chủ yếu trong các vụ việc về doanh nghiệp, hàng hải, giải quyết tranh chấp và lao 
động. Thương cũng có kinh nghiệm chuyên sâu về đầu tư và cơ sở hạ tầng.  

Diệp Thị Diệu Thương tốt nghiệp Thạc sĩ Luật chuyên ngành Luật Thương mại tại Trường Luật 
Melbourne (Đại học Melbourne) của nước Úc, là trường xếp hạng trong 5 trường tốt nhất trên thế giới 
và là trường đại học tốt nhất tại Úc và Châu Á-Thái Bình Dương.  

BẰNG CẤP VÀ 
CHỨNG CHỈ 
CHUYÊN MÔN 

 • Thạc sĩ Luật Thương mại – Đại học Melbourne, Úc 

• Cử nhân Luật Thương mại Quốc tế - Đại học Kinh tế - Luật  (Đại 
học Quốc gia tại TPHCM), Việt Nam 
 

   

NGÔN NGỮ  • Tiếng Anh:                         

• Tiếng Việt:                  

   

MỘT SỐ VỤ VIỆC 
TIÊU BIỂU 

 Doanh nghiệp 

• Hỗ trợ tư vấn cho một công ty đa quốc gia về các vấn đề lao 

mailto:thuong.diep@dzungsrt.com


động.  

• Hỗ trợ tư vấn về một vụ mua bán và sáp nhập (M&A) cho một 
công ty tư vấn kỹ thuật chuyên nghiệp hàng đầu của Singapore.   

• Hỗ trợ thủ tục chuyển nhượng cổ phần cho một công ty chứng 
khoán Việt Nam của một công ty Hồng Kông sang một công ty 
con của họ là một công ty chứng khoán Hồng Kông.  

• Tư vấn cho một công ty Singapore về thuế nhà thầu nước ngoài 
liên quan đến việc mua bán than đá từ Indonesia đến Việt Nam. 

• Tư vấn cho một công ty logistics Trung Quốc về lĩnh vực lao 
động. 

• Tư vấn cho một hãng tàu Đức về các vấn đề thành lập công ty 
liên doanh tại Việt Nam, đăng ký tàu biển, lao động và di cư.  

• Tư vấn cho một công ty Đức về vấn đề liên quan đến nhập khẩu 
phế liệu Vonfram vào Việt Nam nhằm tái chế.  

 

Đầu tư và cơ sở hạ tầng 

  • Hỗ trợ viết Thư tư vấn cho một công ty năng lương Philippines 
về việc thực hiện dự án điện gió tại Việt Nam. 

• Viết Thư tư vấn cho một nhà sản xuất gas của Úc về mua sắm 
công. 

• Viết Thư tư vấn cho một công ty công nghệ Anh Quốc về phân 
phối quạt thông gió y tế. 

• Hỗ trợ viết Thư tư vấn cho một khách sạn 5 sao sang trọng về 
thi hành bồi thường thiệt hại về hợp đồng theo pháp luật Việt 
Nam.  

• Chuẩn bị thoả thuận bảo đảm và hồ sơ đăng ký giao dịch bảo 
đảm cho một ngân hàng đa quốc gia của Hà Lan.  

• Hỗ trợ tư vấn cho một công ty tài chính hàng đầu Nhật Bản về 
sản phẩm tài chính mới.  

 

  Giải quyết tranh chấp 

• Hỗ trợ viết Thư tư vấn về tranh chấp phát sinh từ hợp đồng 
thương mại quốc tế giữa một công ty Singapore và một công ty 
Việt Nam.  

• Hỗ trợ một vụ kiện trọng tài trị giá hơn 700.000 Đô la Mỹ giữa 
một nhà thầu Việt Nam và một người mua Việt Nam trong hợp 
đồng dịch vụ.  



• Hỗ trợ một vụ kiện giữa một công ty Việt Nam và một công ty 
logistics về bồi thường sau khi giao hàng.   

 

Công nhận và thi hành phán quyết nước ngoài tại Việt Nam 

• Hỗ trợ tư vấn cho một công ty Singapore về thủ tục công nhận 
và cho thi hành phán quyết trọng tài của Trung tâm trọng tài 
quốc tế Singapore (SIAC) tại Việt Nam. 

• Hỗ trợ tư vấn cho một công ty Hàn Quốc về thủ tục công nhận 
và cho thi hành phán quyết trọng tài vụ việc của Trung tâm trọng 
tài quốc tế Singapore (SIAC) tại Việt Nam. 

• Hỗ trợ tư vấn cho một công ty Trung Quốc về thủ tục công nhận 
và cho thi hành phán quyết trọng tài của Ủy ban Trọng tài kinh 
tế và thương mại quốc tế Trung Quốc (CIETAC) tại Việt Nam. 
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