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08/2019 - nay: Tư vấn Luật

Chất lượng cao, Đại học Luật
Hà Nội, 2015-2019

Văn phòng Luật sư NHQuang&Cộng sự
2018 - 07/2019: Tư vấn Luật
Công ty TNHH Luật InvestPro

LĨNH VỰC HÀNH NGHỀ
Đầu tư trực tiếp & Gián tiếp KINH NGHIỆM HÀNH NGHỀ
Hoạt động doanh nghiệp, M&A
& Phá sản
Năng lượng
Quản trị Nhân sự & Lao động

Tham gia tư vấn cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước,
tập đoàn nhà nước, và các tổ chức cá nhân khác trong nhiều
vấn đề pháp lí thuộc các lĩnh vực khác nhau. Dưới đây liệt kê
một số hoạt động tư vấn tiêu biểu:

Kiểm soát tuân thủ
Mua bán & Sáp nhập (M&A)

THÀNH VIÊN

•

Hội luật quốc tế Việt Nam
(VSIL)

Tham gia quá trình thẩm định pháp lí, soạn thảo tài liệu

giao dịch (bao gồm các phê chuẩn nội bộ), xử lí các vấn đề
phát sinh liên quan trong các thương vụ M&A liên quan
tới các dự án về công nghệ thông tin, bất động sản và năng

NGÔN NGỮ

lượng

Tiếng Việt •

Trao đổi, làm việc với các cơ quan nhà nước liên quan để

Tiếng Anh

hoàn thành các giao dịch M&A
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HOẠT ĐỘNG HỌC THUẬT Đầu tư & Hoạt động doanh nghiệp
“Spirit of Law 2017” do Khoa •

o

Nam cho doanh nghiệp trong nước và nước ngoài, doanh

Luật – Đại học Quốc gia Hà

nghiệp đầu tư tại khu công nghiệp, khu chế xuất

Nội tổ chức năm 2017
o

Tham gia tư vấn các vấn đề về điều kiện đầu tư tại Việt

“Vmoot2017- Phiên tòa giả •

Soạn thảo hồ sơ đăng kí đầu tư và các tài liệu liên quan,

định cấp Quốc gia” do

thực hiện các thủ tục đăng kí thành lập doanh nghiệp, đăng
kí dự án đầu tư…

Trường Đại học Luật TP. Hồ
Chí Minh tổ chức năm 2017 •

Tham gia tư vấn các vấn đề pháp lí phát sinh trong quá
trình vận hành của doanh nghiệp; các vấn đề pháp lí phát
sinh trong quá trình hợp tác kinh doanh giữa các đối tác

ẤN PHẨM & BÀI VIẾT
o

Tạo động lực thu hút làn sóng

trong và ngoài nước
•

đầu tư mới, Báo Nhân dân
Điện tử, 03/2021
o

Rà soát, soạn thảo và hoàn thiện các tài liệu liên quan đến
cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của công ty cổ phần

•

Một số điểm mới của Luật Đầu

Tham gia tư vấn các vấn đề pháp lí giữa các thành viên, cổ
đông với công ty

tư 2020, Bản tin pháp luật

Văn phòng luật sư •

Rà soát, soạn thảo các hợp đồng, tài liệu phát sinh liên quan
đến các hoạt động thương mại của doanh nghiệp

NHQuang&Cộng sự, số
01/2021
o

Bổ sung ngành nghề ưu đãi đầu Kiểm soát tuân thủ
tư, Bản tin pháp luật Văn

•

phòng luật sư
NHQuang&Cộng sự, số

07/2020 •

o

Amended investment law to

Rà soát, xây dựng quy trình quản trị nội bộ của doanh
nghiệp (bao gồm công ty đại chúng và công ty niêm yết)
Tham gia tư vấn, soạn thảo các tài liệu nội bộ của doanh
nghiệp nhằm đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật

relieve funding burdens (Bài viết

o

bằng tiếng Anh), đồng tác giả Giải quyết tranh chấp
với Luật sư Nguyễn Hưng
• Tham gia tư vấn, soạn thảo một số tài liệu phục vụ quá
Quang, Vietnam Investment
trình giải quyết tranh chấp giữa doanh nghiệp Việt Nam
Review, 06/2020
và nhà đầu tư nước ngoài
Hướng dẫn thanh tra về BHXH
với doanh nghiệp bị ảnh hưởng
bởi COVID-19, Bản tin pháp HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU
luật Văn phòng luật sư •

Dự án Chỉ số Năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (Provincial
Competitiveness Index) do Phòng Thương mại và Công
nghiệp Việt Nam (VCCI) thực hiện năm 2019, tham gia với
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NHQuang&Cộng sự số
04/2020
o

vai trò cộng tác viên triển khai dự án phụ trách các doanh
nghiệp tỉnh Bến Tre, thành phố Hà Nội (khối FDI).

Kỳ vọng gì từ Luật Đầu tư công
sửa đổi, Tạp chí Diễn đàn
Doanh nghiệp, 03/2020

o

Một số điểm mới của Luật Đầu
tư công, Bản tin pháp luật Văn
phòng luật sư
NHQuang&Cộng sự số
01/2020

o

Quy định mới về xác định xuất
xứ hàng hóa xuất khẩu, nhập
khẩu, Bản tin pháp luật Văn
phòng luật sư
NHQuang&Cộng sự số
10/2019

o

Charges over rights arising from
future house purchase and sale
contracts, Vietnam Law &
Legal Forum, 01/2019
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