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TRÌNH ĐỘ CHUYÊN MÔN 

o Cử nhân Luật (Đại học Tsinghua, Trung Quốc)  

o Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (Đại học Andrew & Griggs, Hoa Kỳ) 

 

HOẠT ĐỘNG HỌC THUẬT 

o Giảng viên thỉnh giảng tại Trường Luật Dong A, Đại học Dong A, Hàn Quốc  

o Giảng viên thỉnh giảng tại Học Viện Ngân Hàng & Tài Chính Đài Loan 

 

THÀNH VIÊN 

o Đồng sáng lập của Trung tâm Hòa giải Thương mại Quốc tế Việt Nam (VICMC) 

– Phó Chủ tịch  

o Thành viên Liên đoàn Luật sư Quốc tế o Thành viên tổ chức Law Asia  

o Thành viên Liên đoàn Luật sư Việt Nam  

o Thành viên Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh  

o Thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Trung Hoa, Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh  

o Thành viên Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản, Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh  

o Thành viên Phòng Thương mại Đài Loan, Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh  

o Thành viên Phòng Thương mại Singapore, Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh 

 

LĨNH VỰC HÀNH NGHỀ 

o Đầu tư; Doanh nghiệp; Mua bán và Sáp nhập; Lao động; Bất động sản; Cơ sở 

hạ tầng và Năng lượng 
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KINH NGHIỆM TIÊU BIỂU TRONG LĨNH VỰC TƯ VẤN 

Dự án, Cơ sở hạ tầng & Năng lượng 

o Tư vấn cho một doanh nghiệp quốc doanh hàng đầu Trung Quốc trong việc 

thành lập nhà máy chế biến dầu nhờn cùng cảng chuyên dụng với trị giá hơn 

65 triệu USD Hòa giải viên Vũ Thị Quế  

o Tư vấn cho một doanh nghiệp quốc doanh Trung Quốc trong việc hợp tác với 

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) để xây dựng và phát triển Nhà máy Nhiệt 

Điện Duyên Hải 3 với trị giá hơn 1,5 tỷ USD  

o Tư vấn cho một tập đoàn xây dựng Trung Quốc trong việc thực hiện Hợp đồng 

Xây dựng – Chuyển giao (Hợp đồng BT) trong dự án xây dựng đường nối TP. 

Hạ Long với Cầu Bạch Đằng trị giá hơn 260 triệu USD.  

o Tư vấn cho một tập đoàn xây dựng Trung Quốc trong dự án điện mặt trời cho 

dự án tại Tây Ninh  

o Tư vấn cho một tập đoàn xây dựng Trung Quốc trong dự án Mua bán & Sáp 

nhập về điện mặt trời tại tỉnh Ninh Thuận  

 

Doanh nghiệp / Mua bán & Sáp nhập 
o Hỗ trợ tư vấn cho tập đoàn Anhui Conch Cement trong dự án mua lại một 

trong những công ty sản xuất xi măng lớn nhất Việt Nam với giá trị 250 triệu 

USD  

o Hỗ trợ một tập Trung Quốc chuyên sản xuất thức ăn chăn nuôi gia súc mua lại 

5 chi nhánh của 1 nhà máy sản xuất tại Việt Nam o Hỗ trợ một nhà đầu tư 

Nhật Bản trong việc mua lại hơn 20% cổ phần của một công ty dịch vụ hậu cần 

đã niêm yết, đây là một trong số ít những vụ mua bán sáp nhập thành công 

nhất trong ngành dịch vụ này 

o Hỗ trợ một tổ chức giáo dục lớn của Mỹ trong kế hoạch tái cấu trúc nội bộ và 

sáp nhập để tăng cường sự hiện diện của mình ở miền Nam Việt Nam  

o Tư vấn cho một tập đoàn hàng đầu Hàn Quốc về cấu trúc giao dịch và hỗ trợ 

khách hàng trong việc soạn thảo tất cả các tài liệu giao dịch cần thiết cho việc 

mua lại cổ phần của một công ty sản xuất lớn tại Việt Nam 

o Hỗ trợ một nhà đầu tư Nhật Bản nhận chuyển nhượng cổ phần của một nhóm 

các công ty Singapore trong lĩnh vực xây dựng  

o Hỗ trợ cho một nhà đầu tư Malaysia trong việc mua lại quyền quản lý và hoạt 

động kinh doanh trò chơi điện tử và sòng bài của một khách sạn năm sao tại 

Việt Nam  

o Tư vấn cho một công ty Hồng Kông về cấu trúc thương vụ cho việc mua lại cổ 

phần của một công ty sản xuất sản phẩm chăm sóc sức khỏe Việt Nam  



o Tư vấn cho một công ty thuốc lá Việt Nam trong việc tái cơ cấu và đưa ra 

phương án mua lại cổ phần với giá trị trên 200 triệu USD  

o Tư vấn cho một tập đoàn Singapore về việc thực hiện một dự án bệnh viện từ 

đầu cho đến khi khai trương với giá trị giao dịch trên 65 triệu USD  

o Tư vấn cho một công ty sản xuất thức ăn gia súc và cá của Hà Lan trong việc 

nhận chuyển nhượng cổ phần của công ty con tại Việt Nam  

o Tư vấn cho một công ty hàng đầu về kiểm định, thử nghiệm và đánh giá trong 

việc nhận chuyển nhượng cổ phần của chi nhánh tại Việt Nam 

 

Tài chính & Ngân hàng  
o Tư vấn pháp luật Việt Nam liên quan đến việc tham gia thỏa thuận thỏa thuận 

tín dụng xoay vòng trị giá trên 1 tỷ USD của công ty con của Novelis Inc.  

o Tư vấn cho nhiều tổ chức tín dụng của Trung Quốc về việc tuân thủ pháp luật 

doanh nghiệp và các vấn đề thương mại thông thường  

o Tư vấn cho một công ty xây dựng hàng đầu Trung Quốc trong việc soạn thảo 

hợp đồng vay 300 tỷ VNĐ với tỉnh Quảng Ninh nhằm mục đích giải phóng mặt 

bằng và rà phá bom mìn, đây là một phần của dự án cơ sở hạ tầng quan trọng 

mang tầm quốc gia  

o Tư vấn cho tập đoàn Lombard Asia III L.P trong việc soạn thảo hồ sơ sửa đổi và 

đăng ký với Ngân hàng Nhà Nước về khoản vay nước ngoài với một công ty 

Việt Nam  

o Tư vấn cho một tổ chức tín dụng hàng đầu Nhật Bản về việc thành lập hiện 

diện tại Việt Nam, cũng như tư vấn về cấu trúc chương trình phát hành thẻ tín 

dụng của khách hàng với các tổ chức tài chính hàng đầu tại Việt Nam Xây dựng 

& Bất động sản  

o Tư vấn cho một tập đoàn đầu tư bất động sản hàng đầu Trung Quốc về các dự 

án khai phát hàng tỉ USD tại miền Nam Việt Nam  

o Tư vấn cho tập đoàn Paujar Group trong dự án xây dựng khu dân cư Dockland 

tại Quận 7 và Chung cư Flemington tại Quận 11, TP.HCM  

o Tư vấn cho một nhà đầu tư và phát triển bất động sản hàng đầu Singapore 

trong việc phát triển (và cả bán lẫn cho thuê sau đó) khu phức hợp mua sắm 

và bất động sản thương mại tại miền Nam Việt Nam  

o Tư vấn cho một tập đoàn bất động sản hàng đầu Nhật Bản trong việc liên 

doanh với tập đoàn Becamex Bình Dương trong dự án chung cư tại Tỉnh Bình 

Dương  

o Tư vấn cho một tập đoàn bất động sản hàng đầu của Singapore trong các dự 

án đầu tư tại trung tâm TP.HCM 

 



ẤN PHẨM CÔNG BỐ CHỌN LỌC 

o “Local practice rules the Law”, xuất bản trên Tsinghua Law Journal (Bắc Kinh, 

Trung Quốc), tháng 11/2003 (tiếng Trung Quốc).  

o “Vướng mắc khi thực hiện Luật Đầu tư và Luật Doanh nghiệp tại Việt Nam”, 

xuất bản trên DongA Journal of International Business Transactions Law 

(Busan, Hàn Quốc), Volumne 8, tháng 12/2012 (tiếng Anh).  

o “Tìm hiểu sâu về M&A trong lĩnh vực khai khoáng”, xuất bản trên Vietnam 

Investment Review (TP.HCM, Việt Nam), 26/8 – 1/9/2013 (tiếng Anh).  

o “Cơ hội M&A trong lĩnh vực khai khoáng cho nhà đầu tư nước ngoài”, xuất 

bản trên M&A 2013 Journal (Hà Nội, Việt Nam), tháng 7/2013 (tiếng Việt). 

o “Việt Nam – kiểm soát sáp nhập”, xuất bản trên Global Legal Insight 2014 

(tiếng Anh).  

o “Khó khăn cho bên cho thuê mà các nhà đầu tư cần lưu ý”, xuất bản trên 

Vietnam Investment Review (TP.HCM, Việt Nam), 11-17/8/2014 (tiếng Anh). 

o “Giao dịch M&A: Những lưu ý về Luật Cạnh tranh”, xuất bản trên Saigon 

Times (TP.HCM, Việt Nam), 18/12/2014 (tiếng Việt).  

o “Quy định pháp lý không rõ ràng ngăn cản sự phát triển của M&A”, xuất bản 

trên Vietnam Investment Review (TP.HCM, Việt Nam), 3-9/8/2015 (tiếng Anh). 

o “Luật Kinh doanh Bất động sản mới gây nhiều rào cản”, xuất bản trên 

Vietnam Investment Review (TP.HCM, Việt Nam), 3-9/8/2015 (tiếng Anh). 

 

GIẢI THƯỞNG  

o Top 100 Business Leader 2017, vinh danh bởi Phòng Thương mại Việt Nam 

(VCCI) – Chi nhánh TP.HCM  

o 2018, 2017 Market Leading Lawyers for Construction & Real Estate/Corporate 

M&A/Banking & Finance, Asia Law Leading 

Lawyers(https://www.asialaw.com/firms/rajah-and-tann-

lctlawyers/2c4a21e3#/lawyers)  

o 2018, 2017, 2016, 2015 Leading Lawyer for Energy and Infrastructure Work, 

IFLR 1000 (https://www.iflr1000.com/Lawyer/Vu-Thi-Que/Profile/52#profile)  

o 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 Recommended Lawyer and Leading Individual 

for Banking and Finance/ Corporate and M&A/ Projects and Energy/ Labor 

and Employment/ Real Estate and Construction/TMT/Tax 

http://www.legal500.com/firms/33467-rajah-tann-singaporellp/offices/34727-

ho-chi-minh- city-vietnam/lawyers/115907  

NGÔN NGỮ 

o Tiếng Anh 
o Tiếng Việt 
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