TỪ THỊ PHƯƠNG UYÊN
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Ngày sinh: 14/11/1992
ĐT: (84-28) 3822 6290
Địa chỉ: 47-49-51, đường Phùng Khắc Khoan,
phường ĐaKao, Quận 1, thành phố Hồ Chí Minh
E-mail: phuonguyen@nhquang.com

HỌC VẤN VỊ TRÍ CÔNG TÁC
Cử nhân Luật, Đại học Luật

2019 - nay:

TP. Hồ Chí Minh, 2010 - 2014

Luật sư
Văn phòng Luật sư NHQuang&Cộng sự

2017 - 2019: Tư vấn Luật
Văn phòng Luật sư NHQuang&Cộng sự

LĨNH VỰC HÀNH NGHỀ 2016 - 2017: Chuyên viên Pháp chế
Công ty Cổ phần Mirum

Đầu tư trực tiếp & Gián tiếp
Hoạt động doanh nghiệp, M&A

Bảo hiểm KINH NGHIỆM HÀNH NGHỀ
Kinh doanh bất động sản
Tham gia tư vấn cho nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước
Quản trị Nhân sự & Lao động
và các tổ chức cá nhân khác trong nhiều vấn đề pháp lí thuộc
Giải quyết tranh chấp
các lĩnh vực khác nhau. Dưới đây chỉ nêu một số hoạt động tư
Nghiên cứu &
vấn tiêu biểu:
Vận động Chính sách
Kiểm soát Tuân thủ
Đầu tư & Hoạt động doanh nghiệp

THÀNH VIÊN •
Đoàn Luật sư Thành phố
Hồ Chí Minh •

Tư vấn các vấn đề pháp lí liên quan đến điều kiện đầu tư
tại Việt Nam cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
Tư vấn các vấn đề pháp lí phát sinh trong quá trình vận
hành doanh nghiệp; tư vấn các vấn đề pháp lí phát sinh
trong quá trình hợp tác kinh doanh giữa các đối tác trong

NGÔN NGỮ
Tiếng Việt •
Tiếng Anh

và ngoài nước
Rà soát, soạn thảo và hoàn thiện các tài liệu liên quan đến
quy trình quản trị nội doanh nghiệp
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BÀI VIẾT •

Tư vấn các vấn đề pháp lí giữa các thành viên, cổ đông
công ty với công ty

o Một số điểm mới của Luật
Chứng khoán 2019, Bản tin •

Rà soát, soạn thảo các hợp đồng, tài liệu trong hoạt động
thương mại của doanh nghiệp

Pháp luật VPLS
NHQuang&Cộng sự số
01/2021
o Nghĩa vụ của người sử dụng lao
động trong việc khai báo người

Hợp đồng & Giao dịch
•

lao động có nguy cơ lây nhiễm và
triển khai phương án cách ly,

Tư vấn, rà soát và soạn thảo các loại hợp đồng, thỏa
thuận liên quan đến thương mại, lao động, tài chính, bảo
hiểm

Bản tin Pháp luật VPLS •

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

NHQuang&Cộng sự số

thành các thủ tục cấp phép

05/2020
o Quy định về thu phí quản lý và Kiểm soát tuân thủ
giám sát hoạt động bảo hiểm,
• Rà soát, xây dựng quy trình quản trị nội bộ của các doanh
Bản tin Pháp luật VPLS
nghiệp
NHQuang&Cộng sự số
03/2020 • Rà soát các quy định pháp luật liên quan; tư vấn và thực
o Hướng dẫn về phạt vi phạm
trong góp vốn hoạt động khoa
học và công nghệ, Bản tin Pháp
luật VPLS NHQuang&Cộng •
sự số 07/2019

hiện các công việc liên quan đến công bố thông tin theo
quy định để đảm bảo các hoạt động của doanh nghiệp
tuân thủ quy định pháp luật
Tư vấn, soạn thảo các tài liệu nội bộ của doanh nghiệp
nhằm đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật

o Giải đáp một số vướng mắc
trong lĩnh vực dân sự, Bản tin Giải quyết tranh chấp
Pháp luật VPLS
Tư vấn và tham gia giải quyết một số tranh chấp trong
NHQuang&Cộng sự số
lĩnh vực lao động, bảo hiểm, kinh doanh thương mại.
05/2019
o Một số bình luận về Luật phòng,
chống tham nhũng 2018, Bản
tin Pháp luật VPLS
NHQuang&Cộng sự số
01/2019
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