
 

    

   
 

 

 
 

 

 
 

LUẬT SƯ PHẠM THỊ THU HIỀN 

VĂN PHÒNG HỒ CHÍ MINH 

 

Giới thiệu chung 

 
Trước khi gia nhập BFSC Law Firm, Luật sư Phạm Thị Thu Hiền đã 

có bốn năm giữ chức vụ Trưởng phòng tư vấn đầu tư của một Công ty 

tư vấn đầu tư tại Việt Nam, ba năm là Luật sư tư vấn cho một Công ty 

Luật chuyên tư vấn đầu tư cho các nhà đầu tư Hàn Quốc và ba năm là 

Luật sư tư vấn cho một Công ty Luật chuyên về đầu tư tại Việt Nam. 

 

Các kinh nghiệm thực hành quan trọng của Luật sư Phạm Thị Thu 

Hiền bao gồm: Doanh nghiệp và mua bán sáp nhập, Giải quyết 

tranh chấp, Sở hữu trí tuệ 

 

Các dự án tiêu biểu 

 
Các dự án tiêu biểu do Luật sư  Phạm Thị Thu Hiền thực hiện gồm có: 

 

 Tư vấn dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất thép cho nhà 

đầu tư Đài Loan Trung Quốc tại Khu công nghiệp Đại Đăng - 

Bình Dương với số vốn thực hiện dự án là 10 triệu đô la Mỹ. 

 

 Tư vấn cho một nhà đầu tư Đài Loan Trung Quốc trong giao 

dịch chuyển nhượng vốn với công ty sản xuất dệt may Việt 

Nam với tổng giá trị giao dịch hơn 8 triệu đô la Mỹ. 

 

 Tư vấn quản trị pháp lý cho một Tổng Công ty chế biến thủy 

sản về các hoạt động kinh doanh của Công ty và các chi nhánh 

tại Việt Nam. 

 

 Tư vấn hoạt động chuyển giao sáng chế và công nghệ liên 

quan đến dược phẩm và thiết bị y tế cho một doanh nghiệp có 

vốn đầu tư nước ngoài tại Việt nam. 

 

 Đại diện cho Khách hàng nước ngoài trong việc giải quyết 

tranh chấp hợp đồng mua bán hàng hóa mua bán hàng hóa với 

một công ty sản xuất Việt Nam giá trị tranh chấp hơn 2 triệu 

đô la Mỹ. 

 

 Đại diện cho một doanh nghiệp có vốn đầu tư Hàn Quốc hoạt 

động trong lĩnh vực xây dựng, thiết kế hệ thống điện trong 

tranh chấp xây dựng trung tâm thương mại với một Tập đoàn 

bán lẻ của Hàn Quốc tại Việt Nam. 

 

 Đại diện cho doanh nghiệp trong tranh chấp quyền sử dụng đất 

và quyền sở hữu tài sản một căn nhà có diện tích 1000m2 có 

Thông tin liên lạc 

Email 

hien.pham@bfsc-law.com 

Học vấn 

    Cử nhân luật năm  2010 

    Luật sư năm 2012 
 

Hiệp hội 
 

    Đoàn luật sư tp Hồ  Chí  Minh 

 

Hiệp hội luật sư Châu Á - Thái 

Bình Dương 

Kinh nghiệm 

   Doanh nghiệp và mua bán sáp 
nhập 

 

   Năng lượng và hạ tầng 

 

   Giải quyết tranh chấp 

 

   Sở  hữu trí tuệ 



 

địa chỉ mặt tiền Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh. 

 

 Giải quyết tranh chấp về việc xâm phạm bằng độc quyền giải 

pháp hữu ích đối với sản phẩm hỗ trợ người có khuyết tật về 

vận động. 

 

Giải thưởng 

 
N/A 

 
(Cập nhật: 31/8/2020) 

 


