
 

    
   
 
 
 
 
 

 
 

LUẬT SƯ ĐỖ THỊ HẰNG 

QUẢN LÝ CHI NHÁNH HÀ NỘI 
 
Giới thiệu chung 

 
Luật sư Đỗ Thị Hằng là luật sư điều hành Chi nhánh của BFSC Law 

Firm tại Hà Nội. 

 

Trước khi gia nhập BFSC Law Firm, Luật sư Đỗ Thị Hằng (Susan) đã có 

bảy (07) năm làm chuyên viên pháp chế cho một Công ty đầu tư quốc 

tế tại Việt Nam, gần hai (02) năm làm Trưởng phòng pháp chế cho 

một Công ty viễn thông quốc tế tại Myanmar và hơn hai (02) năm 

đảm nhận vai trò quản lý pháp chế  cho một trong các Ngân hàng 

hàng đầu tại Việt nam. 

 

Các kinh nghiệm thực hành quan trọng của Luật sư Đỗ Thị Hằng bao 

gồm: Doanh nghiệp và mua bán sáp nhập, Ngân hàng và Tài chính, Thị 

trường vốn, Năng lượng và hạ tầng, Giải quyết tranh chấp. 

 

Các dự án tiêu biểu 
 

Doanh nghiệp và mua bán sáp nhập 

Tư vấn dự án đầu tư khai thác khoáng sản tại Bắc Kạn với tổng vốn 

đầu tư hơn 100 triệu đô la Mỹ của một Công ty thuộc danh sách 

VNR500. 

 

Tư vấn cho một Công ty thuộc danh sách VNR500 trong giao dịch mua 

lại quyền khai thác khoáng sản của một dự án khai thác khoáng sản 

tại Quảng Ninh với tổng giá trị giao dịch hơn 50 triệu đô la Mỹ. 

 

Tư vấn quản trị pháp lý cho một Công ty kinh doanh hạ tầng thuộc 

danh sách VNR500 về các hoạt động kinh doanh của Công ty này và 3 

Công ty con, một Công ty liên kết. 

 

Ngân hàng và Tài chính 

Tư vấn cho một Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài tại Việt nam về các 

giao dịch cho vay vốn dự án. 

 

Tư vấn cho một Công ty dược phẩm trong giao dịch vay vốn mua sắm 

máy móc thiết bị sản xuất trị giá hơn 50 triệu đô la Mỹ được thực 

hiện bởi một Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài tại Việt nam. 

 

Năng lượng và hạ tầng 

Thông tin liên lạc 

Email 

hanoi@bfsc-law.com 

Học vấn 

    Cử nhân luật năm  2011  

    Luật sư chính thức năm 2012 
 
    Thạc sỹ luật năm 2015 

Hiệp hội 
 

    Đoàn luật sư thành phố Hà Nội 
 

Hiệp hội luật sư Châu Á - Thái 

Bình Dương 

Kinh nghiệm 

   Doanh nghiệp và mua bán sáp 
nhập 
 
   Ngân hàng và Tài chính 
 
   Năng lượng và hạ tầng 
 

   Giải quyết tranh chấp 



 

Tư vấn dự án thủy điện trị giá hơn 50 triệu đô la Mỹ tại một tỉnh phía 

Bắc, bao gồm hoạt động tư vấn đầu tư, tư vấn hợp đồng EPC, tư vấn 

hợp đồng vay vốn dự án. 

 

Tư vấn dự án điện mặt trời tại khu vực Nam Trung Bộ trị giá hơn 1 tỷ 

Đô la Mỹ bao gồm hoạt động tư vấn đầu tư, tư vấn hợp đồng hợp tác 

kinh doanh BCC, tư vấn hợp đồng EPC cho năng lượng mặt trời. 

 

Giải quyết tranh chấp 

Đại diện cho Khách hàng nước ngoài trong việc giải quyết tranh chấp 

hợp đồng góp vốn đầu tư vào hoạt động kinh doanh bất động sản trị 

giá 20 triệu đô la Mỹ tại Tòa án. 

 

Đại diện cho một Công ty hoạt động trong lĩnh vực khai thác 
khoáng sản về một tranh chấp quyền khai thác khoáng sản trị giá 
hơn 5 triệu đô la Mỹ phát sinh từ giao dịch chuyển nhượng quyền 
khai thác. 
 

Giải thưởng 
N/A 

 
 


