
 

    
   
 
 
 
 
 

 
 

LUẬT SƯ DƯƠNG THỊ VỌNG 

TRƯỞNG CHI NHÁNH ĐÀ NẴNG 
 
Giới thiệu chung 

 
Luật sư Dương Thị Vọng hiện là Trưởng Chi nhánh của Công ty luật 
BFSC tại Đà Nẵng. 
 
Luật sư Dương Thị Vọng có 9 năm kinh nghiệm quản trị pháp lý cho 
một tập đoàn bất động sản lớn có trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh 
và Chi nhánh tại Đà Nẵng. Luật sư Dương Thị Vọng cũng có nhiều kinh 
nghiệm trong hoạt động tư vấn mua bán sáp nhập, giải quyết tranh 
chấp, tư vấn đầu tư các dự án năng lượng và hạ tầng. 
 
Các kinh nghiệm thực hành quan trọng của Luật sư Dương Thị 
Vọng bao gồm: Doanh nghiệp và mua bán sáp nhập, Năng lượng và 
hạ tầng, Giải quyết tranh chấp. 

 

Các dự án tiêu biểu 
 

Các dự án tiêu biểu do Luật sư Dương Thị Vọng thực hiện gồm có: 
 
Doanh nghiệp và mua bán sáp nhập 
Tư vấn dự án đầu tư dự án kinh doanh bất động sản tại Bình Thuận 
với tổng vốn đầu tư hơn 150 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 
nhận chuyển nhượng dự án bất động sản tại Đà Nẵng trị giá hơn 300 
triệu đô la Mỹ. 
 
Tư vấn quản trị pháp lý cho một Công ty kinh doanh bất động sản có 
trụ sở tại thành phố Hồ Chí Minh và Chi nhánh tại Đà Nẵng. 
 
Năng lượng và hạ tầng 
Tư vấn dự án kinh doanh bất động sản tại Đà Nẵng với tổng giá trị dự 

án hơn 700 triệu đô la Mỹ, bao gồm hợp đồng EPC và tư vấn thu xếp 

vốn dự án. 

 

Tư vấn dự án nhà máy sản xuất thép tại miền Trung với tổng giá trị 

dự án hơn 3 tỷ đô la Mỹ, bao gồm các thủ tục về đầu tư, thuê đất, 

hợp đồng EPC, hợp đồng thầu phụ và tư vấn thu xếp vốn dự án. 

 

Tư vấn dự án cho nhà thầu phụ công trình đường cao tốc tại Miền 

Trung, bao gồm hợp đồng thầu phụ, hồ sơ quyết toán và thu xếp vốn 

thi công cho nhà thầu phụ. 
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Bình Dương 

Kinh nghiệm 

   Doanh nghiệp và mua bán sáp 
nhập 
 
   Năng lượng và hạ tầng 
 

   Giải quyết tranh chấp 



 

 

Tư vấn dự án sản xuất điện bằng năng lượng tái tạo tại Quảng Nam trị 

giá hơn 20 triệu đô la Mỹ của một nhà đầu tư cá nhân. 

 
Giải quyết tranh chấp 
Đại diện giải quyết tranh chấp cho một doanh nghiệp bất động sản 

đối với nghĩa vụ bảo hành của một hợp đồng xây dựng trị giá hơn 100 

triệu đô la Mỹ. 

 

Đại diện giải quyết tranh chấp cho một nhà thầu xây dựng trong nước 

đối với nghĩa vụ thanh toán của một hợp đồng thầu phụ trị giá hơn 5 

triệu đô la Mỹ. 

 

Đại diện giải quyết tranh chấp một hợp đồng chuyển nhượng dự 
án kinh doanh bất động sản có vướng mắc pháp lý với bên thứ ba 
trong một giao dịch có tổng trị giá hơn 200 triệu đô la Mỹ. 
 

Giải thưởng 
 
N/A 

 


