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Ms. Vu Phuong Trang is the Partner in Dzungsrt & Associates LLC – Saigon Office. She has over 15 

years’ experience and leads a team of 5 fee-earners who specialise in Ship Finance, Corporate Shipping, 

Investment and Employment.  

Trang has handled all kinds of ship finance, namely ship building, sale & purchase, management 

agreement as well as charterparty, bill of lading and disputes arising therefrom. She has frequently 

represented sellers, buyers as well as their banks, mortgagees in S&P and Shipbuilding deals in 

Vietnam. She has also worked closely with in-house counsels of major shipping companies located in 

Vietnam, claim handlers of leading P&I Club and H&M underwriters as well as their correspondents 

around the world and provided them with key advices, prompt assistances and strong supports on their 

daily works. According to Legal500 Asia Pacific edition 2020, Trang “has experience in transactional 

work”.  

She is also involved in recognition and enforcement of around 20 awards rendered by the SIAC, ICAC, 

ICA , HKIAC, JCAA, KCAB, AIAC (formerly named KLRCA), NYIAC and GAFTA and various ad-hoc arbitral 

awards at various courts at provincial and high court levels in most of provinces of Vietnam, i.e. Long 

An, Binh Duong, Dong Nai, Ho Chi Minh. She also handled a wide range of dispute matters which covers 

sectors in shipping, international and domestic trade, real estate, employment, shareholding and 

bankruptcy. 
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She regularly assists foreign investors on commercial and investment activities in Vietnam, from the 

pre-licensing to the post-licensing stage. She has provided a full range of services to Vietnamese and 

foreign-invested companies in many industries, including but not limited to the incorporation of their 

companies, setting up joint ventures and partnerships, providing legal advice on all issues related to 

their business operation in Vietnam. She also keep permanent working relations with various 

governmental and regulatory agencies in Vietnam to allow her to access the resources necessary to 

produce timely and effective results for our clients. 

 

YEARS OF 
EXPERIENCE 

       15 years  

ACADEMIC AND 
PROFESSIONAL 
QUALIFICATION 

 • BA- Ho Chi Minh City University of Law, Vietnam; 

• Admitted to the Ho Chi Minh Bar Association; 

• Certificate for participating in the workshop on “Case law in 

court trials – Comparison between common law and civil law 

systems and the application of case law in Vietnam”; 

• Certificate for participating in the workshop on “Dispute 

resolution by arbitration”. 

 
LANGUAGE  • English:                        Excellent  

• Vietnamese:                 Native 
 
NOTABLE MATTERS 

  

 

Ship finance: 

 

• Assisted buyers and buyers’ banks in various S&P and 
Shipbuilding deals worth over USD 127 million by attending 
Vinashin Hyundai Shipyard and its subsidiaries around 
Vietnam to take delivery of ships and sign the Protocol of 
Delivery and Acceptance; 

• Assisted a Scotland buyer in a S&P deal to take delivery of a 
ship from a local shipyard with a total value over GBP 12 
million; 

• Assisted a Russia buyer in a S&P deal to purchase 02 vessels 
from a local shipowner with a total value of USD 2.5 million; 

• Assisted a US buyer to acquire a floating dock in Nha Trang 
from a local seller with a value of USD 6.2 million; 

• Assisted shipyards and builders’ bank to negotiate with local 
and foreign buyers; 



• Assisted 2 buyers and their banks to negotiate with local 
shipyards on the terms of shipbuilding agreements and 
relevant licenses for operation of their ship/river cruises in 
Mekong River; 

• Assisted US investors to negotiate with local investors on a 
joint venture agreements to build and operate a fleet of luxury 
river cruises for operation in Mekong River; 

• Assisted a Malaysian investment company to buy 3 river 
cruises for operation in Mekong River; 

• Assisted one of the world's largest dry bulk shipping 
companies in Germany on how to conduct transshipment 
services in Vietnam, restriction of Vietnamese law on 
cabotage activities in respect of the foreign shipping 
companies.  

 
  Recognition and Enforcement  
  • Represented a Singapore company in successfully achieving 

of a Judgment of Ho Chi Minh City court for the recognition 
and enforcement of the 1st adhoc award in the territory of 
Vietnam; 

• Represented a Swiss buyer in applying for recognition and 
enforcement of three arbitral awards of the Grain and Feed 
Trade Association against three local sellers in Kien Giang 
province, Vietnam. This marked the first time GAFTA awards 
were recognized and enforced in Vietnam; 

• Represented a Swiss group in applying for recognition and 
enforcement of 07 awards of the International Cotton 
Associations in Vietnam with the total value of these awards 
more than 21 million USD; 

• Represented a Korean seller in successfully obtaining 
decisions for recognition and enforcement of a SIAC arbitral 
award against a local buyer at the first instance and appeal 
courts;  

• Represented a BVI Company, operating in Hong Kong, in 
relation to the recognition and enforcement of a SIAC award 
of US$ multiple millions in value; and 

• Represented a Swiss company in successfully negotiating 

and settling with a local company in respect of the judgment 

enforcement with an amount of around 1 million USD. 



   

Litigation 

• Represented a Korean shipowner to protect the carrier’s 
position in local courts against the shipper’s wrongful claim 
arising from under some Bs/L for carriage of 80 containers 
of rice from Saigon of Vietnam to Tema of Ghana; 

• Represented a local shipowner in a dispute over a bareboat 
charterparty against the charterers with total claim amount 
over USD 250,000 at the District court of Ho Chi Minh City; 

• Represented a Hong Kong company in a lawsuit against a 
state owned company on dispute between the members in 
the joint venture company; 

• Represented a Swiss company in a bankruptcy proceeding at 
the Vietnamese court with value of USD millions; 

• Represented foreign creditors in a very complicated 
bankruptcy proceeding at local court against a local shipyard 
with total claim amount of hundreds of USD millions; and 

• Represented a very famous French group in a court 
proceeding on disputes relating to the real estate lease 
agreement and development of supermarkets in Vietnam 
with total disputes value of USD 40 million. 

  Corporate, investment and other laws 

• Regularly advise one of Chinese largest group of companies 
on all aspects of Vietnamese laws in relation to application 
for work permits/visas, drafting and registration of internal 
labour rules, merge of company, drafting labour contracts, 
assignment of employees, non-compete restrictions, legal 
risks associated with human resource outsourcing, 
employment health check, employment dispute, agreement 
on proprietary information and inventions, corporate and 
individual income tax, advice on prevention and restriction on 
inappropriate conduct around the work area, advice on 
IT/admin-related assets management policy, etc. 

• Regularly advise one of Finland group of companies on all 
aspects of Vietnamese laws in relation to termination of 
labour contracts due to change of structure, technology, 
merge of company, application of discipline measures 
against employees who committed theft, site strategy 
project, drafting and registration of internal labour rules, 
drafting labour contracts, collective labour agreement, etc. 



  • Assisted an enterprise owned by 100% capital of a BVI 
company to set up the first completely automated cold 
storage warehouse in Vietnam; 

• Represented one of the largest securities company in a USD 
4.6 million share acquisition transaction with a Sweden 
company. 

• Advised a Hong Kong real estate development company in 
acquiring a 99% share in a Vietnamese real estate 
development company; 

• Making due diligence reports before M&A deals and advise on 
fair trade, tax, labor, and intellectual property issues that arise 
during the course of M&A transactions. 

• Assisted a 100% foreign owned enterprise to apply for 
registration and extension of foreign loans of USD 5 millions; 

• Assisted a Michelin group to set up a company in Vietnam to 
perform the right to export and import tires, inner tubes and 
accessories of vehicles. 

• Advised famous Singapore groups on establishment of their 
resident representative offices in Vietnam and assisted them 
on the registration of personnel and declaration of personal 
income tax at the authority tax; 

• Advised many foreign investors on establishment of joint 
venture company in distribution sector in respect of 
chemicals, computer equipments and other consumer goods, 
and also working with the Ministry of Industry and Trade and 
relevant People’s Committees in applying for investment 
certificates for such investment. 

• Advised a Vietnam’s leading company on development, 
produce  of online games in its provision of digital 
information search tools;  

• Advised a famous US technology company on the legal 
matters in the provision of telecommunication services, 
internet information services and online social network 
services; 

• Conducted the separation of an enterprise owned by 100% 
capital of a BVI company by transferring part of the assets or 
rights and obligations of such enterprise to establish 3 new 
limited liablity companies; 

• Advised for a Singaporean bank on structure for grant an 
offshore loan of SGD 3.9 millions to a local company and how 
to ensure the local company’s obligations under the loan 



agreement as well as internal procedures of the parties so 
that the transaction became effective; 

• Assisted a Hong Kong company to set up a local company to 
perform the right to import and export flower seed; 

• Assisted a Singapore company to set up a company providing 
services of consultancy on employment, occupational 
training, services of employment introduction to employees, 
supply and recruitment of labour upon request by employers; 

• Assisted a Germany company to set up a company producing 
and processing software products; 

• Attended at the head office of a largest milk company in 
Vietnam every day to provide legal advice on all aspects of 
Vietnamese laws; 

• Advised for projects of solar power plant in Binh Thuan and 
An Giang provinces; and 

• Advised bankruptcy procedures under Vietnamese laws. 

 

EVENTS 
 

 • Attending Commodities Workshop hosted jointly between 
Holman Fenwick Willan LLP and GAFTA, 9 March 2017 
Vietnam; 

• Attending Conference on amendments of the 2005 Maritime 
Code of Vietnam, 15 August 2014, Vietnam; 

• Attending Conference on amendments of the 2005 Law on 
Enterprises of Vietnam, 16 July and 3 September 2014, 
Vietnam. 

 

PUBLICATIONS  • The Vietnam Chapter of Getting the Deal Through 2013 & 
2014 Editions (Law Business Research Ltd – Co-author). 

PROFESSIONAL 
CAREER 

 
• 2006 – 2007 

Associate at DC Law (currently known as “VB Law”) 

• July 2007 – September 2010 

Senior Associate at VB Law  

• October 2010 – August 2012 

Partner of VB Law, one of leading corporate local law firm, 
third tier in Corporate and M&A by Chambers Asia Pacific 
2011. 



• September 2012 to date 

Dzungsrt & Associates LLC – Branch in Ho Chi Minh City 
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Trưởng Chi nhánh - CÔNG TY LUẬT TNHH TƯ 

VẤN ĐỘC LẬP  
Luật sư Thành viên phụ trách về Tài chính 

Hàng hải và Doanh nghiệp hàng hải  
www.dzungsrt.com 

 

Bà Vũ Phương Trang là Luật sư Thành viên của Công ty Luật TNHH Tư Vấn Độc Lập. Bà đã có hơn 15 

năm kinh nghiệm và quản lý nhóm 5 nhân viên tư vấn chuyên về lĩnh vực Tài chính hàng hải, Doanh 

nghiệp hàng hải, Đầu tư và Lao động.  

Luật sư Vũ Phương Trang đã tư vấn nhiều giao dịch về tài chính hàng hải, đặc biệt là hợp đồng đóng 

tàu, Hợp đồng mua bán, quản lý tàu biển cũng như hợp đồng thuê tàu, vận đơn và các tranh chấp phát 

sinh từ các hợp đồng này. Luật sư Trang thường đại diện cho bên bán, bên mua cũng như các ngân 

hàng của bên bán hoặc bên mua, đại diện cho các bên thế chấp trong các giao dịch mua bán và đóng 

mới tàu biển ở Việt Nam. Luật sư Trang đã làm việc khá nhiều với các luật sư tư vấn nội bộ của các 

công ty hàng hải lớn tại Việt Nam, các chuyên gia xử lý khiếu nại của các Hiệp hội bảo hiểm trách nhiệm 

dân sự của chủ tàu, các công ty bảo hiểm thân tàu hàng đầu cũng như những công ty đại lý của họ trên 

toàn thế giới, cung cấp cho họ những tư vấn quan trọng, trợ giúp kịp thời và hỗ trợ tích cực trong các 

giao dịch hàng ngày của họ. Theo Tạp chí Legal500 năm 2020– Khu vực Châu Á Thái Bình Dương Asia 

Pacific, luật sư Trang đã được miêu tả là  “có kinh nghiệm chuyên sâu đối với các tư vấn về giao dịch”.  

Luật sư Trang đã tham gia các vụ việc yêu cầu công nhận và cho thi hành đối với khoảng 20 phán quyết 

do Trung tâm Trọng tài quốc tế Singapore (SIAC), Tòa án trọng tài thương mại quốc tế tại Phòng Thương 

mại và Công nghiệp Liên bang Nga (ICAC), Hiệp hội bông quốc tế (ICA), Trung tâm Trọng tài Quốc tế 

Hồng Kông (HKIAC), Hiệp hội Trọng tài Thương mại Nhật Bản (JCAA), Ủy ban Trọng tài Thương mại 

Hàn Quốc (KCAB), Trung tâm trọng tài khu vực Kuala Lumpur (KLRCA), Trung tâm trọng tài quốc tế New 
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York (NYIAC) và Hiệp hội mua bán gạo và lúa mạch London (GAFTA) ban hành và nhiều phán quyết 

trọng tài vụ việc khác tại Tòa án các cấp và Tòa án cấp cao ở hầu hết các tỉnh thành của Việt Nam như 

Long An, Bình Dương, Đồng Nai và Hồ Chí Minh. Ngoài ra, Luật sư Trang đã từng giải quyết nhiều tranh 

chấp về hàng hải, thương mại quốc tế và thương mại trong nước, tranh chấp về bất động sản, tranh 

chấp lao động, tranh chấp giữa các thành viên công ty và thủ tục phá sản.  

Luật sư Trang cũng thường xuyên trợ giúp các nhà đầu tư nước ngoài đối với các hoạt động kinh doanh 

và đầu tư tại Việt Nam, từ giai đoạn trước khi được cấp phép cho đến giai đoạn sau khi được cấp phép. 

Ngoài ra,  Luật sư Trang còn cung cấp tất cả các dịch vụ tư vấn pháp lý cho các công ty Việt Nam và 

các công ty có vốn đầu tư nước ngoài trong nhiều lĩnh vực bao gồm nhưng không giới hạn ở việc thành 

lập công ty, thành lập liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh và cung cấp các tư vấn pháp lý về tất cả 

các vấn đề liên quan đến hoạt động kinh doanh của các công ty này tại Việt Nam. Luật sư Trang cũng 

duy trì mối quan hệ tốt đẹp và bền vững với các cơ quan chính phủ tại Việt Nam để có thể tiếp cận 

những nguồn lực này khi cần thiết nhằm đưa ra các giải pháp nhanh chóng và hiệu quả cho khách hàng.  

 

KINH NGHIỆM 
HÀNH NGHỀ 

       15 năm 

CHUYÊN MÔN  • Cử nhân Luật – Đại học Luật thành phố Hồ Chí Minh; 

• Luật sư - Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh; 

• Chứng nhận tham dự hội thảo “Án lệ trong xét xử của Tòa án 

– So sánh giữa hệ thống Thông luật với hệ thống Dân Luật và 

việc áp dụng án lệ tại Việt Nam”; 

• Chứng nhận tham dự hội thảo “Giải quyết tranh chấp bằng 

Trọng tài”. 

 
NGÔN NGỮ  • Tiếng Anh:                        Thông thạo 

• Tiếng Việt:                         Bản ngữ 
 
VỤ VIỆC NỔI BẬT 

  

 

Tài chính hàng hải: 

 

• Hỗ trợ các bên mua và ngân hàng của bên mua trong rất 
nhiều giao dịch mua bán và đóng tàu trị giá hơn 127 triệu USD 
bằng cách đến các nhà máy đóng tàu của Vinashin Hyundai 
và các công ty con trên khắp Việt Nam để nhận bàn giao tàu 
và ký biên bản bàn giao tàu; 



• Hỗ trợ bên mua là công ty của Scotland trong giao dịch mua 
bán tàu để giao tàu trị giá hơn 12 triệu bảng Anh; 

• Hỗ trợ bên mua là công ty của Nga trong giao dịch mua 02 
tàu từ chủ tàu Việt Nam với trị giá 2,5 triệu USD; 

• Hỗ trợ bên mua là công ty của Mỹ mua ụ nổi tại Nha Trang từ 
bên bán trong nước trị giá 6,2 triệu USD; 

• Hỗ trợ nhà máy đóng tàu và ngân hàng của họ đàm phán với 
khách hàng người Việt và Quốc tế; 

• Hỗ trợ 02 bên mua và ngân hàng của họ đàm phán với nhà 
máy đóng tàu trong nước về các điều khoản của hợp đồng 
đóng tàu và các giấy phép có liên quan đến việc vận hành 
tàu/du thuyển trên sông Mekong; 

• Hỗ trợ một nhà đầu tư của Mỹ đàm phán với các nhà đầu tư 
Việt Nam về các thỏa thuận hợp tác để xây dựng và vận hành 
đội tàu du lịch cao cấp trên sông Mekong; 

• Hỗ trợ công ty của Malaysia mua 3 du thuyển để hoạt động 
trên sông Mekong; 

• Hỗ trợ tư vấn cho một trong những công ty vận chuyển của 
Đức lớn nhất thế giới về dịch vụ chuyển tải than tại Việt Nam, 
hạn chế của pháp luật Việt Nam đối với hoạt động vận tải biển 
nội địa áp dụng cho các công ty hàng hải nước ngoài. 

 
  Công nhận và Thi hành  
  • Đại diện cho một công ty của Singapore thành công trong việc 

xin được Quyết định của Tòa án nhân dân Thành phố Hồ Chí 
Minh về việc công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài 
vụ việc đầu tiên trên lãnh thổ Việt Nam; 

• Đại diện cho bên mua là công ty của Thụy Sĩ trong việc xin 
công nhận và thi hành ba phán quyết trọng tài của Hiệp hội 
mua bán gạo và lúa mạch ở London (GAFTA) chống lại 3 bên 
bán trong nước tại tỉnh Kiên Giang, Việt Nam. Đây là lần đầu 
tiên các phán quyết của GAFTA được công nhận và cho thi 
hành tại Việt Nam; 

• Đại diện cho bên mua là công ty của Thụy Sĩ trong việc xin 
công nhận và cho thi hành 07 phán quyết của Hiệp hội bông 
quốc tế tại Việt Nam, tổng giá trị của phán quyết này lên đến 
21 triệu USD; 

• Đại diện cho bên bán là công ty của Hàn Quốc thành công 
trong việc xin được các quyết định công nhận và cho thi hành 



phán quyết trọng tài SIAC đối với người mua trong nước tại 
cả phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm;  

• Đại diện cho một công ty của BVI có văn phòng tại Hồng Kông, 
trong việc xin công nhận và cho thi hành phán quyết trọng tài 
SIAC trị giá hàng triệu USD; và 

• Đại diện cho một công ty của Thụy Sĩ đàm phán và giải quyết 

thành công với một công ty Việt Nam liên quan đến việc thi 

hành phán quyết trọng tài nước ngoài với số tiền khoảng 1 

triệu USD. 
   

Tranh tụng 

• Đại diện cho chủ tàu là một công ty của Hàn Quốc tại Tòa án 
Việt Nam chống lại các khiếu nại sai trái của người gửi hàng 
phát sinh từ các vận đơn liên quan đến việc vận chuyển 80 
container gạo từ Saigon - Vietnam đến Tema - Ghana; 

• Đại diện cho một chủ tàu Việt Nam giải quyết tranh chấp liên 
quan đến hợp đồng thuê tàu trần với người thuê tàu. Tổng số 
tiền yêu cầu bồi thường là hơn 250.000 USD tại Tòa án cấp 
quận ở TP. Hồ Chí Minh; 

• Đại diện cho một công ty có quốc tịch Hồng Kông chống lại 
một công ty có vốn Nhà nước trong tranh chấp giữa các thành 
viên trong công ty liên doanh; 

• Đại diện cho công ty của Thụy Sĩ trong một vụ kiện phá sản 
trị giá hàng triệu USD tại Tòa án Việt Nam; 

• Đại diện cho các chủ nợ nước ngoài trong một vụ kiện phá 
sản rất phức tạp của một nhà máy đóng tàu trong nước tại 
tòa án Việt Nam với tổng số tiền được yêu cầu lên đến hàng 
trăm triệu USD; và 

• Đại diện cho một tập đoàn nổi tiếng của Pháp trong vụ tranh 
chấp về hợp đồng thuê bất động sản và phát triển hệ thống 
siêu thị tại Việt Nam với tổng giá trị tranh chấp lên đến 40 triệu 
USD. 



  Doanh nghiệp, đầu tư và các luật khác 

• Thường xuyên tư vấn cho một trong những tập đoàn lớn nhất 
của Trung Quốc về tất cả các khía cạnh của luật pháp Việt 
Nam liên quan đến xin giấy phép lao động/ thị thực, soạn thảo 
và đăng ký nội quy lao động, sáp nhập công ty, soạn thảo hợp 
đồng lao động, chuyển nhượng lao động, thỏa thuận hạn chế 
không cạnh tranh, rủi ro pháp lý liên quan đến việc cho thuê 
lại lao động, kiểm tra sức khỏe người lao động, tranh chấp lao 
động, thỏa thuận bảo mật thông tin và sáng chế, thuế thu 
nhập cá nhân và doanh nghiệp, tư vấn về việc phòng ngừa và 
hạn chế hành vi không phù hợp xung quanh môi trường làm 
việc, tư vấn về chính sách quản lý tài sản liên quan đến công 
nghệ thông tin/quản trị viên; 

• Thường xuyên tư vấn cho một trong những tập đoàn của Phần 
Lan về tất cả các vấn đề của pháp luật Việt Nam liên quan 
đến chấm dứt hợp đồng lao động do thay đổi cơ cấu, công 
nghệ, sáp nhập công ty, áp dụng các hình thức xử lý kỷ luật 
đối với nhân viên có hành vi trộm cắp, soạn thảo và đăng ký 
nội quy lao động, soạn thảo hợp đồng lao động, thỏa ước lao 
động tập thể; 

  • Hỗ trợ doanh nghiệp có 100% vốn sở hữu của một công ty BVI 
xây dựng và vận hành kho lạnh hoàn toàn tự động đầu tiên tại 
Việt Nam; 

• Đại diện cho một trong những công ty bảo vệ lớn nhất tại Việt 
Nam trong thương vụ mua cổ phiếu trị giá 4,6 triệu USD với 
một công ty Thụy Điển. 

• Tư vấn cho một công ty phát triển bất động sản của Hong 
Kong mua lại 99% cổ phần của một công ty phát triển bất 
động sản Việt Nam; 

• Lập báo cáo đánh giá pháp lý trước các thương vụ mua bán, 
sáp nhập và tư vấn về các vấn đề về thương mại, thuế, lao 
động, sở hữu trí tuệ phát sinh trong các thương vụ này. 

• Hỗ trợ doanh nghiệp có 100% vốn nước ngoài đăng ký và gia 
hạn khoản vay nước ngoài trị giá 5 triệu USD; 

• Hỗ trợ tập đoàn Michelin thành lập một công ty tại Việt Nam 
để thực hiện quyền xuất khẩu và nhập khẩu lốp xe, ruột xe, và 
các phụ kiện của xe. 

• Tư vấn cho một tập đoàn danh tiếng của Singapore về việc 
thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam và hỗ trợ họ đăng 
ký nhân sự và kê khai thuế thu nhập cá nhân tại cơ quan thuế; 



• Tư vấn cho nhiều nhà đầu tư nước ngoài thành lập công ty liên 
doanh trong lĩnh vực phân phối hóa chất, thiết bị máy tính và 
hàng tiêu dùng. Đồng thời làm việc với Bộ Công thương và Uỷ 
ban nhân dân để xin giấy chứng nhận đầu tư cho việc đầu tư 
đó. 

• Tư vấn cho công ty sản xuất và phát triển game online hàng 
đầu Việt Nam về việc cung cấp các công cụ tìm kiếm thông 
tin kỹ thuật số;  

• Tư vấn cho công ty công nghệ nổi tiếng của Mỹ về các vấn 
đề pháp lý liên quan đến cung cấp dịch vụ viễn thông, dịch vụ 
internet và dịch vụ mạng xã hội; 

• Thực hiện việc tách một doanh nghiệp có 100% vốn sở hữu 
của một công ty BVI bằng cách chuyển một phần tài sản hoặc 
các quyền và nghĩa vụ liên quan của công ty này để thành lập 
sang 3 công ty trách nhiệm hữu hạn mới; 

• Tư vấn cho một ngân hàng của Singapore về cách thức cấp 
khoản vay 3,9 triệu USD cho một công ty Việt Nam và làm 
cách nào để đảm bảo nghĩa vụ của công ty Việt Nam theo hợp 
đồng vay cũng như thủ tục nội bộ của các bên để giao dịch 
có hiệu lực; 

• Hỗ trợ một công ty của Hồng Kông thành lập công ty con tại 
Việt Nam để thực hiện quyền xuất nhập khẩu hạt giống hoa; 

• Hỗ trợ một công ty của Singapore thành lập một công ty 
chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn việc làm, đào tạo nghề, giới 
thiệu việc làm, cung cấp và tuyển dụng lao động theo yêu cầu 
của người sử dụng lao động; 

• Hỗ trợ một công ty của Đức thành lập công ty chuyên sản 
xuất và gia công phần mềm; 

• Tư vấn pháp lý thường xuyên về tất cả các khía cạnh của pháp 
luật Việt Nam cho một công ty sữa lớn nhất Việt Nam; 

• Tư vấn cho dự án năng lượng điện mặt trời tại Bình Thuận, An 
Giang; và 

• Tư vấn thủ tục phá sản theo pháp luật Việt Nam. 

 



SỰ KIỆN 
 

 • Tham dự hội thảo về hàng hóa được đồng tổ chức bởi Công 
ty luật Holman Fenwick Willan LLP và Hiệp hội mua bán gạo 
và lúa mạch (GAFTA) vào ngày 09 tháng 3 năm 2017 tại Việt 
Nam; 

• Tham dự hội thảo về Sửa đổi Bộ luật Hàng hải 2005 vào 
ngày 15 tháng 8 năm 2014 tại Việt Nam; 

• Tham dự hội thảo về sửa đổi Luật Doanh nghiệp 2005 vào 
ngày 16 tháng 7 và ngày 3 tháng 9 năm 2014 tại Việt Nam. 

 

ẤN PHẨM XUẤT 
BẢN 

 • Đồng tác giả của Chương Việt Nam của Getting the Deal 
Through các phiên bản 2013 và 2014 do Law Business 
Research xuất bản năm 2013 và 2014 

QUÁ TRÌNH CÔNG 
TÁC 

 
• 2006 – 2007 

Trợ lý luật sư tại DC Law (nay là “VB Law”) 

• Tháng 7/2007 – Tháng 9/2010 

Luật sư chính tại VB Law  

• Tháng 10/2010 – Tháng 8/2012 

Luật sư thành viên của VB Law, một trong những hãng luật 
hàng đầu về mảng doanh nghiệp, là công ty được xếp hạng 3 
trong số các công ty luật chuyên về Doanh nghiệp, mua bán 
và sáp nhập doanh nghiệp, được đề xuất bởi Chambers Asia 
Pacific năm 2011. 

• Tháng 9/ 2012 đến nay 

Công ty Luật TNHH Tư Vấn Độc Lập – Chi nhánh TP. Hồ Chí 

Minh 
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