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LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN 

 Luật Công Ty Bất Động Sản 

 Sáp Nhập & Mua Bán 

 Quỹ Đầu Tư vào doanh nghiệp 

 và Tái Cấu Trúc 

 
TIỂU SỬ 
 

Luật Sư Chương có 20 năm kinh nghiệm về tư vấn công ty, tư vấn thuế và các vai trò 
quản lý công nghệ & sở hữu trí tuệ. Ông hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực tư vấn 
công ty, sáp nhập và mua doanh nghiẹp, doanh nghiệp nhỏ mới nổi, thuế, tranh tụng 
thương mại, tư vấn về kỹ năng và tính hiệu quả trong lãnh đạo trong hầu hết các ngành: 
xây dựng, công nghệ thông tin, chăm sóc sức khỏe gia đình, du lịch, sở hữu trí tuệ, sản 
xuất dụng cụ gia dụng, quản lý cảng, vận tải và viễn thông. 

 
Luật Sư Chương cũng có nhiều kinh nghiệm về luật công ty, đặc biệt các vấn đề liên quan 
đến các doanh nghiệp trong và ngoài nước tại Việt Nam và lĩnh vực sáp nhập và mua 
doanh nghiệp về mọi mặt. Dù bạn là doanh nhân vừa tạo dựng doanh nghiệp hoặc đang 
điều hành một công ty mới nổi hoặc phát triển mạnh, Luật Sư Chương bằng kinh nghiệm 
của mình có thể tư vấn cho bạn về việc quản lý và phát  triển chiến lược công ty, hỗ trợ 
giải quyết khó khăn trong quá trình hoạt động của công ty bạn.  

 

http://www.gvlawyer.com.vn/
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Ngoài những lĩnh vực nói trên, Ông Chương có hiểu biết về thuế qua quá trình làm việc 
với công ty tư vấn thuế hàng đầu tại Việt Nam, nhờ đó Ông có thể tư vấn chuyên sâu về 
việc tuân thủ pháp luật và luật thuế tại Việt Nam. Ông đã tư vấn và hoàn tất nhiều vụ 
việc sáp nhập và mua bán của công ty nước ngoài cũng như hỗ trợ giải quyết các vấn đề 
khó khăn về thuế trong quá trình tái cấu trúc và sáp nhập & mua bán. 

 
Hiện tại, Luật Sư Chương là Luật Sư Điều Hành của GV Lawyers, một công ty luật quốc 
tế vừa được thành lập bởi nhóm luật sư giàu kinh nghiệm và tận tụy mà đã tạo lực và 
đẩy mạnh sự nghiệp của mình tại một số công ty luật nổi tiếng nhất tại Việt Nam, trong 
đó gần đây nhất là Phuoc & Partners. Luật Sư Chương đã làm việc trong 10 năm liên tục 
trên cương vị giám đốc và luật sư điều hành của Phuoc & Partners. 

 
Luật Sư Chương đã được thỉnh giảng về pháp luật quốc tế và trong nước tại Đại Học 
Bách Khoa Thành Phố Hồ Chí Minh. 
 

Giải thưởng 

(1) Công ty Luật về Bất Động Sản của Năm tại Việt Nam; (2) Giải thưởng Về mảng pháp 
lý của Acquisition International 

Merrill Data site và www.acquisition-intl.com 

Với sự điều hành của Luật sư Chương, Phuoc & Partners đã vinh dự được tạp chí Acquisi-
tion International vinh danh với giải thưởng: Công ty Luật về Bất Động Sản của Năm tại 
Việt Nam. Là hai trong số các lĩnh vực hành nghề chính của công ty, nhóm Mua bán sáp 
nhập và nhóm Bất động sản đã có kinh nghiệm và thành thạo trong việc giải quyết các công 
việc phức tạp, giá trị cao, xuyên lục địa cũng như các giao dịch nhỏ hơn. Chúng tôi nằm 
trong nhóm các công ty hàng đầu về Mua bán sáp nhập và Bất động sản tại Việt Nam, 
trong đó, chúng tôi luôn kết hợp giữa kiến thức quốc tế và kiến thức trong nước. Chúng tôi 
cung cấp dịch vụ tư vấn với rất nhiều loại hình giao dịch, từ các dự án thầu công cộng đến 
thay quyền sở hữu, đấu giá, tư nhân hóa và chia tách doanh nghiệp.  

http://www.gvlawyer.com.vn/
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(2) Luật sư hàng đầu về Bất động sản và Xây dựng tại Việt Nam 

The Legal 500 

http://www.legal500.com/c/vietnam/real-estate-and-construction#table_2978  

http://www.legal500.com/c/vietnam/real-estate-and-construction  

Trong liên tục nhiều năm, Luật sư Chương được bình chon là một trong những luật sư 
hàng đầu tại Việt Nam về Bất động sản và Xây dựng. 

(3) Luật sư hàng đầu khu vực Châu Á do Asialaw bình chọn trong nhiều năm từ 2013 
đến 2017 - Asialaw - http://www.asialaw.com/Issue/71638/Asialaw-Leading-
Lawyers.html  

Asialaw.com là một trang hướng dẫn trực tuyến pháp lý về luật sư tư vấn công ty hàng đầu 
trong khu vực. Luật sư hàng đầu khu vực Châu Á là một trong những cuộc khảo sát hàng 
năm lớn nhất của khu vực Châu Á - Thái Bình Dương tập trung vào các người hành nghề 
luật sư và nguồn lực toàn diện cho lĩnh vực tư vấn công ty trên toàn thế giới. Khảo sát này 
thực hiện nhằm mục đích xác định các chuyên gia pháp lý được đề cử nhiều nhất nhất 
trong khu vực trên mọi lĩnh vực hoạt động quan trọng. 
 
Một lần nữa, ông Chương được trao giải thưởng là một trong những luật sư hàng đầu 
khu vực Châu Á trong lĩnh vực Tái cơ cấu, Sáp nhập & Mua lại và Bất động sản. 

(4) Luật sư ngoài được khen thưởng của năm 2017-2018 do tổ chức In-House Community 
bình chọn và vinh dự có mặt trong danh sách đề cử uy tín của tạp chí Asian Legal Business, 
Luật sư điều hành của năm 2016. 
 
Một số giao dịch điển hình 

1. Trưởng nhóm tư vấn dự án liên doanh cảng container lớn nhất tại Việt Nam giữa Cơ 
quan Cảng quốc tế của Singapore (PSA) và Cảng Sài Gòn tại Cái Mép, Phú Mỹ, Bà Rịa - 
Vũng Tàu, với tổng vốn đầu tư giai đoạn 1 lên đến 650 triệu USD.  

http://www.gvlawyer.com.vn/
http://www.legal500.com/c/vietnam/real-estate-and-construction#table_2978
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http://www.asialaw.com/Issue/71638/Asialaw-Leading-Lawyers.html
http://www.asialaw.com/Issue/71638/Asialaw-Leading-Lawyers.html
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2. Trưởng nhóm luật tư vấn duy nhất cho Texchem-Pack Holdings Limited (một công ty ở 
Singapore) cho các vấn đề pháp lý liên quan đến các công ty con ở Việt Nam để thực 
hiện giao dịch chào bán lần đầu ra công chúng (IPO) tại Sàn giao dịch chứng khoán 
Singapore 
(http://globaldocuments.morningstar.com/documentlibrary/document/9b63006c646
dc1a8.msdoc/original) 

3. Trưởng nhóm tư vấn của một dự án liên doanh (bao gồm cả thành lập dự án, thành lập 
công ty, và các vấn đề sau cấp phép) của một khu đô thị mới tại Nhơn Trạch, tỉnh Đồng 
Nai (giữa một Tổng Công ty nhà nước và Tập đoàn Quỹ Đầu tư Nước ngoài đứng lớn 
nhất tại Việt Nam) với tổng vốn đầu tư của giai đoạn 1 là khoảng 400 triệu USD. 

4. Trưởng nhóm tư vấn thực hiện dự án trung tâm thương mại đầu tiên tại quận 7, và thứ 
hai tại quận 11, TP.HCM của một công ty mua sắm Hàn Quốc, với tổng vốn đầu tư 
tương ứng khoảng 68 triệu USD và 111 triệu USD. 

5. Trưởng nhóm tư vấn dự án đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng (với tổng vốn đầu tư 
khoảng 1,3 tỷ USD). 

6. Trưởng nhóm tư vấn giao dịch M&A mua lại thương hiệu thức ăn nhanh nổi tiếng Pop-
eyes® Louisiana Kitchen cho hoạt động nhượng quyền và đầu tư 3 nhà hàng đầu tiên 
tại Việt Nam. 

7. Trưởng nhóm tư vấn cho dự án mua bán & sáp nhập bất động sản nhằm phát triển một 
vùng đô thị mới tại quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh với tổng vốn đầu tư lên tới 
165 triệu USD (các công việc bao gồm: cơ cấu vốn, thẩm định pháp lý, mua bán cổ phần, 
chuẩn bị hồ sơ của dự án, và thủ tục sau khi cấp giấy phép) giữa các công ty chứng 
khoán bất động sản trong nước và một nhà đầu tư từ Malaysia. 

8. Trưởng nhóm tư vấn cho bên nước ngoài trong dự án thoái vốn đầu tư và kế hoạch thuế 
của một dự án bất động sản lớn tại Hà Nội với đối tác là một công ty niêm yết tại Hà 
Nội, Việt Nam (mã: HPG) với giá trị hợp đồng khoảng 38 triệu USD. 

http://www.gvlawyer.com.vn/
http://globaldocuments.morningstar.com/documentlibrary/document/9b63006c646dc1a8.msdoc/original
http://globaldocuments.morningstar.com/documentlibrary/document/9b63006c646dc1a8.msdoc/original
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9. Trưởng nhóm tư vấn cho một trong những công ty đa quốc gia lớn nhất tại Atlanta, Mỹ 
trong một báo cáo thẩm tra về pháp lý và sở hữu trí tuệ liên quan đến một dự án mua 
bán vá sáp nhập từ một công ty niêm yết trên sàn HOSE (Mã CK: HPG), có trụ sở tại 
tỉnh Đồng Nai, Việt Nam và đăng ký không còn là công ty niêm yết chuyển thành do-
anh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài. 

10. Trưởng nhóm tư vấn cho một tập đoàn đầu tư của 6 công ty có trụ sở tại Vương quốc 
Anh trong một giao dịch mua bán và sáp nhập với một doanh nghiệp niêm yết có trụ sở 
tại Long An (Mã CK: DTG), cung cấp dịch vụ cấu trúc giao dịch, lập kế hoạch thuế, và 
chuẩn bị các văn bản liên quan đến giao dịch để chuyển giao và thoái vốn một dự án 
phức hợp về cảng, khu công nghiệp, khu dân cư và các tiện ích tại tỉnh Long An. 

11. Trưởng nhóm Luật sư Việt Nam duy nhất tư vấn cho Dự án Green của Tập đoàn TVX 
Holdings Group và Etika Groups tại Việt Nam, trong các dịch vụ pháp lý về việc mua 
lại bởi một Công ty từ Nhật Bản liên quan đến hàng loạt các công ty hoạt động tại Sin-
gapore, Malaysia, Indonesia và Việt Nam. Thỏa thuận này có giá trị khoảng 
US$231million và yêu cầu xem xét việc áp dụng pháp luật của các nước khác nhau, bao 
gồm cả Nhật Bản (liên quan đến bên mua lớn nhất), Singapore, Malaysia, Indonesia và 
Việt Nam. (Thông tin bổ sung tại: http://www.etika-
intl.com/pdf/announcement/20140630%20-%20EIH%20-
%20Completion%20of%20Disposal%20of%20Subsidairies.pdf) 

12. Trưởng nhóm luật sư tư vấn cung cấp trọn gói tư vấn chuyên nghiệp về tái cấu trúc, 
chia tách doanh nghiệp và thủ tục đầu tư cho một công ty liên doanh giữa một quỹ đầu 
tư nước ngoài và đối tác Việt Nam trong phát triển một dự án khu đô thị phức hợp và 
nhà ở xã hội (khoảng 4200 căn) có quy mô hơn 30ha đất tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, 
TP. Hồ Chí Minh. 

13. Trưởng nhóm luật sư Việt Nam duy nhất tư vấn Dự án Evergreen của Tập đoàn Serrano 
Holdings Limited trong việc thoái vốn đầu tư tại Việt Nam của Tập đoàn này và chào 
bán lần đầu ra công chúng (IPO) tại Sở Giao dịch chứng khoán Singapore, mã cổ phiếu 

http://www.gvlawyer.com.vn/
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"40R" (Để biết thêm thông tin: 
http://www.btinvest.com.sg/markets/news/96759.html?source=si_news) 

14. Trưởng nhóm Luật sư Việt Nam duy nhất cho Tập đoàn KAfe Group Limited ("KAfe 
Group"), đây là chuỗi cửa hàng cafe đô thị đầu tiên tại Việt Nam có phong cách kết hợp 
các thành tố của những nền ẩm thực truyền thống khác nhau, đã nhận được khoản đầu 
tư vốn 11,8 triệu đô ở vòng gọi vốn Series A từ nhóm các nhà đầu tư ở Luân Đôn và 
Hồng Kông, bao gồm cả quỹ đầu tư hàng đầu là Cassia Investments. Mới hoàn thành 
việc gọi vốn trong mùa hè vừa qua, khoản đầu tư vốn từ Series A sẽ được sử dụng để 
hỗ trợ KAfe Group nhanh chóng mở rộng mạng lưới kinh doanh hiện tại của mình vượt 
ra ngoài Hà Nội đến Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác trên cả nước. KAfe 
group đang nhắm đến giai đoạn tiếp theo là được niêm yết chứng khoán ở nước ngoài 
để mở rộng hơn nữa thị trường kinh doanh trên toàn Việt Nam 
(http://www.dealstreetasia.com/stories/cassia-investments-leads-5-5m-series-a-in-
vietnamese-cafe-chain-kafe-group-15818/). 

15. Trưởng nhóm Luật sư Việt Nam duy nhất tư vấn cho Huy Việt Nam Group Limited 
("Huy Việt Nam"), một trong những chuỗi nhà hàng Món Huế - tiêu chuẩn quốc tế đầu 
tiên với phong cách quản lý chuyên nghiệp hoạt động tại Việt Nam và chuyên phục vụ 
các món ăn mang đậm hương vị truyền thống Việt Nam. Công ty Huy Việt Nam đã 
nhận được khoản vốn tài trợ (Series B trị giá 15 triệu USD trong năm 2014 
(https://www.dealstreetasia.com/stories/vietnam-restaurant-chain-huy-vietnam-
secures-a-15-mn-series-b-funding-123/) và Series C trị giá 15 triệu USD trong năm 2015 
tại Malaysia và Hồng Kông) từ hiệp hội các nhà đầu tư tại Singapore và Hồng Kông, 
bao gồm Quỹ AIF, Welkin Capital và Tập đoàn Templeton Emerging Markets Group 
thuộc Công ty Templeton Asset Management Ltd. Các gói tài trợ Series B và Series C 
này sẽ được dùng để hỗ trợ cho việc mở rộng mạng lưới của Công Ty Huy Việt Nam tại 
Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và các tỉnh thành khác của Việt Nam, 
(http://www.dealstreetasia.com/stories/templeton-leads-15m-series-c-for-vietnam-
restaurant-operator-5161/) và Series D có trị giá gần 60 triệu USD trong cuối năm 2016 ở Hồng Kông và Singapore. 
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16. Trưởng nhóm Luật sư Việt Nam tư vấn cho một quỹ đầu tư tại Hoa Kỳ (Global Emerg-
ing Markets Group) và Quần đảo British Virgin Islands (AnsenHoldco) thực hiện giao 
dịch M&A và Hoán đổi cổ phần với một công ty niêm yết (Công ty Cổ phần Đức Long 
Gia Lai – Mã chứng khoán: DLG, HOSE). Đây là giao dịch mua bán sáp nhập bằng hình 
thức hoán đổi cổ phiếu đầu tiên và chưa có tiền lệ giữa một nhà đầu tư nước ngoài và 
một công ty niêm yết tại Việt Nam, đã được Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Ủy ban Chứng 
khoán Nhà nước Việt Nam chấp thuận cho tiến hành. Giao dịch đã hoàn tất và các nhà 
đầu tư nước ngoài trở thành cổ đông lớn của Công ty Cổ phần Đức Long Gia Lai. 

17. Trưởng nhóm Luật sư tư vấn cho giao dịch M&A, tái cấu trúc và thoái vốn giữa các bên 
Việt Nam (Sacomreal, mã CK: SRC và Công ty Cổ phần Đầu tư TTC) là nhóm nắm giữ 
40% của số cổ phiếu nắm giữ trong liên doanh và Gamuda Land Limited sau khoảng 5 
năm hợp tác và trao đổi về phương thức chia tách. Chúng tôi tư vấn cho khách hàng về 
cơ cấu tái cấu trúc dự án quy mô 182ha đất, đàm phàn giao dịch, soạn thảo tài liệu hợp 
đồng và phương án thuế tối ưu với tổng giá trị giao dịch là 68 triệu USD. Hợp đồng này 
đã ký kết thành công vào ngày 30/06/2015. 

18. Trưởng nhóm tư vấn cho Tập đoàn Vingroup trong dự án M&A trị giá US$85 triệu để 
mua lại toàn bộ vốn của một chuỗi siêu thị nổi tiếng tại Tp. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, 
Nha Trang, Bình Thuận và Ninh Thuận. 

19. Trưởng nhóm tư vấn cho Tập đoàn Vingroup trong dự án Tái cấu trúc sau khi hoàn 
thành giao dịch M&A mua lại 70% vốn của Tập đoàn Nội thất Trường Thành (mã: TTF, 
HOSE). 

20. Trưởng nhóm tư vấn pháp lý duy nhất cho một công ty niêm yết tại Việt Nam, An 
Dương Thảo Điền (Mã chứng khoán sàn HOSE: HAR) trong một giao dịch với một quỹ 
đầu tư Singapore, Frasers Centrepoint Limited (Mã chứng khoán Singapore: FCL) có giá 
trị khoảng 85 triệu Đô la để mua 70% vốn của một dự án căn hộ cao cấp có diện tích 
khoảng 1 hecta tại trung tâm Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh. 
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21. Trưởng nhóm tư vấn pháp lý duy nhất cho Essilor, tập đoàn đứng đầu thế giới về tròng 
kính và các lĩnh vực chăm sóc và bảo vệ mắt, liên quan đến việc thành lập, phát triển và 
mua bán sáp nhập hệ thống phân phối của Essilor tại Tp. Hồ Chí Minh và Long An, 
Việt Nam. 

22. Trưởng nhóm tư vấn pháp lý duy nhất cho một công ty tại Hồng Kông có chi nhánh ở 
Trung Quốc và Việt Nam trong việc hoàn tất thủ tục IPO (Phát hành chứng khoán lần 
đầu ra công chúng) và niêm yết chứng khoán trên Sàn Giao Dịch Chứng Khoán Hồng 
Kông của Hyfusin Group Holdings Limited (Mã chứng khoán 8512), một công ty 
chuyên sản xuất và phân phối các loại nến thường, nến thơm, nến trang trí và chai tỏa 
hương, cụ thể là thẩm định pháp lý, tư vấn pháp lý và tuân thủ cho Công ty; soạn thảo 
và rà soát Bản cáo bạch IPO; cung cấp ý kiến tư vấn pháp lý cho Công ty, đơn vị tài trợ 
phát hành và các đơn vị bảo lãnh phát hành chứng khoán của quá trình IPO khi phát 
hành Bản cáo bạch và suốt quá trình niêm yết chứng khoán, cũng như Sở Giao dịch 
Chứng khoán Hồng Kông và Ủy ban Chứng khoán Hồng Kông; và cung cấp các tư vấn 
pháp lý cần thiết khác cho toàn bộ quá trình IPO và niêm yết chứng khoán 
(http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/GEM/2018/0629/GLN20180629005.pdf). 

23. Trưởng nhóm tư vấn pháp lý cho một nhóm các nhà đầu tư chuyên nghiệp và nổi tiếng 
đang giữ chức vụ quản lý chủ chốt tại một công ty công nghệ thông tin và một quỹ đầu 
tư hàng đầu tại Việt Nam, đã hoàn tất một thương vụ M&A và đầu tư vốn vào Công Ty 
Cổ Phần Công Nghệ Rever – là công ty mục tiêu hoạt động trong lĩnh vực bất động sản 
công nghệ cao tại Việt Nam.  

 

ĐÀO TẠO 

      Thạc sỹ Luật tại Trường Luật Bristol Law School, Đại học UWE Bristol, UK  

(chuyên ngành Luật Thương mại Quốc tế). 
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      Cử nhân Luật tại Đại học Luật TP. Hồ Chí Minh (chuyên ngành Luật Thương mại   
và Kinh tế). 
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   Thành viên Đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam, và 

   Thành viên Hiệp hội Luật sư khu vực Châu Á – Thái Bình Dương.  

   Thành viên Hiệp hội doanh nghiệp Singapore tại TP. Hồ Chí Minh. 

   Thành viên Hiệp hội doanh nghiệp Hồng Kông tại TP. Hồ Chí Minh. 

   Thành viên của Hiệp hội Thương mại Úc tại Việt Nam. 

   Thành viên của Phòng thương mại Bắc Âu tại Việt Nam. 
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