
 

    
   
 
 
 
 
 

 
 

NGUYỄN NGỌC DIỆP 

LUẬT SƯ | VĂN PHÒNG HỒ CHÍ MINH 
 
Giới thiệu chung 

 

Luật sư Nguyễn Ngọc Diệp (Clover) đã có 03 năm giữ chức vụ Phó 

Phòng Pháp chế cho một Doanh nghiệp Việt Nam tại Thành phố Hồ 

Chí Minh về đầu tư phát triển các dự án bất động sản về du lịch và 

khu công nghiệp và 05 năm giữ chức vụ Luật sư nội bộ cho các doanh 

nghiệp FDI tại Khu vực Đồng bằng sông Cửu Long. 

 
Các kinh nghiệm thực hành quan trọng của Luật sư Nguyễn Ngọc 
Diệp bao gồm: Doanh nghiệp và mua bán sáp nhập, Kinh doanh bất 
động sản và Giải quyết tranh chấp. 
 

 

Các dự án tiêu biểu 

Các dự án tiêu biểu do Luật sư Nguyễn Ngọc Diệp thực hiện gồm có: 

Tư vấn cho một giao dịch chuyển nhượng 100% cổ phần tại một 

doanh nghiệp sở hữu dự án bất động sản diện tích 16 ha tại Thành 

phố Hồ Chí Minh với tổng giá trị giao dịch hơn 110 triệu đô la Mỹ; 

Tư vấn phát triển dự án đầu tư xây dựng Khu du lịch tâm linh tại 

thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang với tổng vốn đầu tư 15 triệu đô la 

Mỹ; 

Tư vấn dự án mua lại 50% cổ phần tại một doanh nghiệp thủy sản tại 

Thành phố Cần Thơ với tổng giá trị giao dịch 5 triệu đô la Mỹ. 

Luật sư nội bộ cho một doanh nghiệp về sản xuất giấy thuộc top đầu 

nhà máy có quy mô lớn nhất Việt Nam và top 5 nhà Máy giấy lớn nhất 

thế giới; 

Luật sư nội bộ cho một doanh nghiệp phát triển các dự án bất động 

sản, kinh doanh khai thác chợ truyền thống và trung tâm thương mại 

tại thành phố Cần Thơ, đã tham gia tư vấn bốn dự án với tổng trị giá 

hơn 100 triệu đô la Mỹ. 

Tham gia tái cấu trúc nợ của một doanh nghiệp Việt nam với Ngân 

hàng và các chủ nợ trong quá trình mở thủ tục phá sản và đã giúp 

doanh nghiệp khôi phục lại hoạt động sản xuất, bước đầu có lợi 

nhuận. 

Giải quyết tranh chấp một giao dịch về đầu tư tại Cần Thơ thông qua 

tố tụng Tòa án giữa một doanh nghiệp FDI và một doanh nghiệp Việt 

nam với tổng giá trị tranh chấp hơn 5 triệu đô la Mỹ, vụ việc đã được 
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giải quyết sớm thông qua thủ tục đàm phán trước khi mở phiên xét 

xử. 

 
Giải quyết hai tranh chấp hợp đồng với giá trị tranh chấp mỗi hợp 
đồng hơn 2 triệu đô la Mỹ liên quan đến hoạt động cung ứng 
nguyên liệu đầu vào giữa các doanh nghiệp Việt Nam. 

 

Giải thưởng 
N/A 
 
(Ngày cập nhật: 25/08/2020) 

 


