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MỘT CÔNG TY LUẬT QUỐC TẾ HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

GLOBAL VIETNAM LAWYERS (GV LAWYERS) là công ty được thành lập bởi một
nhóm luật sư tận tụy và nhiều kinh nghiệm đã tạo dựng và đẩy mạnh sự nghiệp tại các
công ty luật hàng đầu của Việt Nam, trong đó, gần đây nhất, có công ty luật Phước & Các
Cộng Sự (Phuoc & Partners).

Hội Đồng Thành Viên gồm có: Ông Nguyễn Gia Huy Chương, Luật Sư Điều Hành và các
Luật Sư Thành Viên và Cố Vấn Cao Cấp (Senior Advisor) như Ông Lương Văn Lý, Ông
Đinh Quang Thuận, Ông Trần Thanh Tùng, Ông Lê Quang Vy, Ông Nguyễn Đức Hiếu, Bà
Nguyễn Vân Quỳnh, và Ông Hoàng Quốc Nhật Trung. Đây là các luật sư và cố vấn nổi
tiếng và được đánh giá cao trong ngành vì những đóng góp của họ vào sự thành công của
khách hàng trong hơn 15 năm qua. Bên cạnh đó, Ông Lương Văn Lý còn là một quan chức
chính phủ kỳ cựu và Trọng tài viên đương nhiệm tại Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt
Nam.

Đội ngũ nhân viên pháp lý của chúng tôi bao gồm gần 60 Luật Sư Cao Cấp, Luật Sư và Trợ
Lý Luật Sư. Số lượng nhân viên đang phát triển nhanh vì nhu cầu dịch vụ ngày càng tăng.
Các Luật Sư Thành Viên, Luật Sư Cao Cấp và Luật Sư của chúng tôi là những luật sư có
nhiều kinh nghiệm, trong khi đó Trợ Lý Luật Sư là các cử nhân tốt nghiệp trường luật,
được chứng nhận bởi Bộ Tư Pháp và Hiệp Hội Luật Sư Quốc Gia theo quy định của pháp
luật. Tập thể gồm những nhân viên dày dạn kinh nghiệm và mới vào nghề là thứ tài sản
quý nhất đối với một công ty luật. Điều đó cho phép chúng tôi kết hợp kiến thức với sự
nhiệt huyết, kinh nghiệm với sự sáng tạo, sự tinh tế xen lẫn mãnh liệt, để mang lại sự hài
lòng tối đa cho khách hàng. GV Lawyers hoạt động trên khắp cả nước với 03 văn phòng
chính tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng.

Để đồng hành với sự phát triển kinh tế nhanh chóng và để đáp ứng mong muốn của
khách hàng ngày càng đông đảo và đa dạng, phạm vi hành nghề của GV Lawyers bao
gồm cả Giao Dịch và Tố Tụng trong những lĩnh vực rất đa dạng như Thuế, Lao Động &
Việc Làm, Sáp Nhập & Mua Lại, Bất Động Sản, Hạ Tầng, Hàng Hải & Vận Tải, Sở Hữu Trí
Tuệ, Thương Mại, Đầu Tư, Giáo Dục, Tố Tụng Dân Sự, Di Dân và vân vân.

Chúng tôi cam kết phục vụ khách hàng trong và ngoài nước với kiến thức chuyên môn tốt
nhất về pháp luật Việt Nam, phù hợp với các tiêu chuẩn được chấp nhận toàn cầu về sự
tận tình, tính chuyên nghiệp và liêm khiết. Mục tiêu cao nhất của chúng tôi là phát triển
Việt Nam thành một nơi sinh lợi an toàn hơn cho khách hàng. Đối với các đối tác hợp tác,
chúng tôi cam kết về sự hợp tác trung thành và lâu dài nhằm đạt được mục tiêu chung.

Chúng tôi tự hào về thành tựu chuyên môn của từng thành viên công ty và tin tưởng rằng
chúng tôi là những nhà tư vấn và luật sư tốt nhất cho khách hàng.

Vui lòng truy cập trang web của chúng tôi tại www.gvlawyers.com.vn hoặc liên lạc theo
địa chỉ info@gvlawyers.com.vn hoặc gọi số +84 (28) 3622 3555.

http://www.gvlawyers.com.vn/
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VÌ SAO CHỌN CHÚNG TÔI?

Global Vietnam Lawyers là tập thể các luật sư và cố vấn cao cấp tận

tâm và giàu kinh nghiệm, có đầy đủ điều kiện trở thành một công ty

luật Việt Nam đạt chuẩn toàn cầu. Với phạm vi hành nghề rộng,

GV Lawyers có thể hỗ trợ hoạt động giao dịch và giải quyết tranh

chấp của khách hàng trong và ngoài nước và đối tác kinh doanh một

cách hiệu quả và nhanh chóng, bất kể vấn đề của họ là gì.

www.gvlawyers.com.vn
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Thuế

Bất động sản

Lao động và Việc làm

Sáp nhập và Mua Doanh nghiệp

Đầu tư tư nhân

Ngân hàng

Đầu tư trong nước & Đầu tư ra nước ngoài

Tranh tụng (Giải quyết tranh chấp)

Thu hồi nợ

Hàng hải & Vận chuyển

Sở hữu trí tuệ

Vụ việc dân sự

Luật hôn nhân & Gia đình

Quản trị doanh nghiệp & Tuân thủ pháp luật

Tư vấn luật nội bộ cho khách hàng

Giáo dục và đào tạo nghề

Đào tạo pháp luật

LĨNH VỰC HÀNH NGHỀ CHÍNH

www.gvlawyers.com.vn 
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Mục tiêu

 Cập nhật cho khách hàng về các nghĩa vụ thuế mới nhất

Trong nền kinh tế đang vươn lên mạnh mẽ như Việt Nam, thông tin cho khách

hàng về các thay đổi pháp luật mới nhất là một trong những nhiệm vụ quan

trọng nhất của nhà tư vấn. Trên thực tế, đó là một trong những yêu cầu hỗ trợ

phổ biến nhất của khách hàng.

 Cung cấp giải pháp phù hợp nhất cho các vấn đề về thuế của khách hàng

Nhóm Tư Vấn Thuế của GV Lawyers có nhiều kinh nghiệm về thiết kế cơ cấu

thuế hiệu quả, hoạch định thuế và giải quyết các vấn đề khẩn cấp về thuế trong

quá trình hoạt động kinh doanh.

 Hỗ trợ khách hàng trong mối quan hệ với cơ quan thuế địa phương

Luật sư của chúng tôi là những người từng trải trong việc phối hợp với các cơ

quan thuế quốc gia và địa phương, như Bộ Tài chính, Tổng Cục Thuế và các

Cục Thuế của tỉnh, nhằm tìm ra một giải pháp đồng thuận và hợp pháp cho các

tranh chấp về thuế, hay các yêu cầu về thuế của doanh nghiệp.

THUẾ

LĨNH VỰC HÀNH NGHỀ
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Bất động sản đã và đang là ngành nghề phát triển mạnh nhất tại

Việt Nam.

Không có gì ngạc nhiên khi bất động sản là một trong những lĩnh

vực hành nghề mạnh nhất tại GV Lawyers, tập hợp một đội ngũ nhân

viên pháp lý giàu kỹ năng, nhiều kinh nghiệm và kết nối tốt.

Qua nhiều năm, kỹ năng chuyên môn của các luật sư bất động sản

đã được mở rộng đáng kể. Ngày nay, GV Lawyers cung cấp các tư vấn

pháp lý đối với mọi giai đoạn trong quy trình triển khai một dự án bất

động sản, từ thủ tục đăng ký đầu tư; thẩm tra pháp lý các đối tác tiềm

năng cho dự án (nếu có); xin giấy phép thực hiện dự án; mua đất; vấn đề

của chủ nhà/người đi thuê; cung cấp tài chính cho dự án (thế chấp; cho

vay...); yêu cầu bồi thường bảo hiểm, cho đến tịch thu tài sản để thế nợ;

bán/cho thuê; v.v...

www.gvlawyers.com.vn
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Trong nhiều năm, các luật sư của GV Lawyers đã hỗ trợ cả chủ sử

dụng lao động, nhất là chủ sử dụng lao động người nước ngoài, và người

lao động, giúp họ vững tay lái trong địa hình pháp luật lao động nhiều biến

động của Việt Nam.

Luật sư của GV Lawyers có nhiều kinh nghiệm đối phó với hầu hết

mọi thách thức về lao động và việc làm mà doanh nghiệp có thể gặp phải.

Bất kể bạn là người sử dụng lao động hay người lao động, chúng tôi cam kết

giúp đỡ bạn bảo vệ lợi ích hợp pháp và chính đáng trong môi trường pháp

luật và xã hội thay đổi nhanh chóng do tốc độ tương thích ngày càng tăng

của Việt Nam với các tiêu chuẩn toàn cầu, trong đó có tiêu chuẩn về pháp

luật lao động.

Lĩnh vực hành nghề của chúng tôi bao gồm dịch vụ tư vấn và hỗ trợ về :

 Quản lý mối quan hệ lao động tiền tranh chấp (thỏa ước lao động tập

thể, tránh đình công/đóng cửa nơi làm việc);

 Tranh chấp lao động (thương lượng; hòa giải; giải quyết tranh chấp bằng

thủ tục pháp lý); và

 Phổ biến pháp luật lao động (giới thiệu cập nhật pháp luật lao động,

phân tích; nghiên cứu tình huống; hướng dẫn).

www.gvlawyers.com.vn
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Sự phát triển nhanh chóng và mạnh mẽ của hoạt động đầu tư nước

ngoài vào Việt Nam đã diễn ra trong năm năm qua với sự gia tăng mạnh về số

lượng giao dịch sáp nhập & mua doanh nghiệp. Luật sư của GV Lawyers nằm

trong số những người đầu tiên tại Việt Nam tham gia và xây dựng được cho

mình uy tín rất tốt qua các giao dịch này. Kinh nghiệm lâu năm và khả năng

làm việc xuất sắc của họ là điều không thể nghi ngờ trong mắt các luật sư

đồng nghiệp.

Là các chuyên gia pháp lý hàng đầu về Sáp nhập & Mua Doanh Nghiệp

đối với cả các giao dịch nhỏ và giao dịch phức tạp, có giá trị lớn hay xuyên

quốc gia, họ luôn sẵn sàng tham gia vào tất cả các thương vụ từ tiếp quản/chào

mua công khai công ty đại chúng đến thoái vốn, đấu giá và tách công ty.

Ngoài ra, kỹ năng và trình độ chuyên môn của toàn công ty về nhiều

lĩnh vực đa dạng như thuế, lao động, sở hữu trí tuệ, tài chính, bất động sản,

chống độc quyền và cạnh tranh, và giải quyết tranh chấp, có thể được huy

động để tạo ra hiệu ứng tổng lực và sự hỗ trợ tổng hợp cho tất cả các loại giao

dịch sáp nhập & mua doanh nghiệp (dự án sản xuất, xây dựng, thương mại,

thông tin & truyền thông…).

www.gvlawyers.com.vn
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LĨNH VỰC HÀNH NGHỀ

SÁP NHẬP VÀ MUA DOANH NGHIỆP

LĨNH VỰC HÀNH NGHỀ
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Chúng tôi hỗ trợ khách hàng thực hiện nhiều giao dịch đầu tư tư nhân phức tạp

trong nước và nước ngoài.

Kiến Thức Trong Ngành

Luật sư của GV Lawyers có kiến thức và kinh nghiệm để hoàn thành các giao dịch

khó nhất trong nhiều ngành nghề, như:

 Thực phẩm & Nước giải khát

 Bất động sản

 Công nghệ tài chính

 Sản xuất hàng tiêu dùng

 Công nghệ thông tin

 Sản xuất và bán lẻ hóa chất

Kiến Thức Chuyên Môn Toàn Diện

GV Lawyers có kinh nghiệm toàn diện trong mọi khía cạnh của đầu tư tư nhân quốc

tế, bao gồm :

 Mua lại công ty phá sản và giải cứu đầu tư

 Giao dịch xuyên biên giới

 Nhà đầu tư thiên thần và các vòng cấp vốn, chào bán lần đầu ra công chúng

 Mua lại tài sản bằng vốn vay

 Đầu tư tư nhân trong các công ty đại chúng

www.gvlawyers.com.vn
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ĐẦU TƯ TƯ NHÂN
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VỀ NHÓM LUẬT SƯ NGÂN HÀNG CỦA GV LAWYERS

Khi còn làm việc tại Phước & Các cộng sự, các luật sư của chúng tôi được nhiều ngân
hàng thương mại, công ty dịch vụ tài chính, nhà đầu tư trực tiếp, quỹ quản lý đầu tư,
công ty thương mại lớn, trong nước và ngoài nước, đánh giá cao vì chất lượng tư vấn
pháp lý mà họ cung cấp. Khi họ dịch chuyển sang GV Lawyers những khách hàng
này cũng dịch chuyển cùng với họ. Nhờ khách hàng đánh giá cao và tin cậy, công
việc trong lĩnh vực ngân hàng của chúng tôi tiếp tục đơm hoa kết trái.

CÔNG VIỆC CỦA CHÚNG TÔI

Yêu cầu dịch vụ của khách hàng của GV Lawyers tập trung vào một số nội dung,
trong đó có: (i) tuân thủ quy định; và (ii) thế chấp. Ngoài ra, người của chúng tôi
qua năm tháng đã tích lũy rất nhiều kinh nghiệm về giải quyết tranh chấp và tranh
tụng trong lĩnh vực ngân hàng do họ đã tham gia nhiều vụ tranh chấp tiếng tăm, đặc
biệt là tranh chấp giữa các tổ chức tài chính và khách hàng của họ.

Tuân thủ quy định

Chúng tôi:

 Cung cấp dịch vụ rà soát việc tuân thủ quy định đối với mọi hoạt động ngân
hàng, bao gồm cấp tín dụng, quản lý tài sản và các giao dịch liên quan đến
chuyển tiền ra nước ngoài và kiểm soát ngoại hối, với mục đích cảnh báo và ngăn
ngừa mọi rủi ro hay tiềm năng bất tuân quy định; và

 Kiến nghị giải pháp phù hợp với mức độ rủi ro hay tiềm năng bất tuân quy định
đã làm rõ trong quá trình kiểm tra.

NGÂN HÀNG

LĨNH VỰC HÀNH NGHỀ
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Thế chấp

Chúng tôi:

Hỗ trợ tổ chức tài chính và ngân hàng nhận thế chấp thiết kế và áp dụng cơ chế

quản lý thế chấp, bao gồm các quy định về hồ sơ đề nghị thế chấp, công bố

thông tin và các thủ tục thế chấp khác;

Hỗ trợ khách hàng thẩm định pháp lý, cấu trúc sản phẩm thế chấp, thực hiện

giao dịch cho vay đặc thù, ngăn ngừa gian lận và xử lý các trường hợp vi phạm

hoặc bị cáo buộc là vi phạm pháp luật…; và

Rà soát các mẫu giấy tờ và thủ tục để bảo đảm đáp ứng yêu cầu của pháp luật.

Tranh tụng

Chúng tôi:

Đại diện khách hàng trong tranh chấp/tranh tụng liên quan đến: trách nhiệm

của bên cho vay, gian lận ủy nhiệm chi, quyền ưu tiên giữ vật thế chấp, hợp

đồng phụ, ủy thác, thư tín dụng, thỏa thuận về điều kiện tín dụng bổ sung…

Giúp khách hàng quản trị việc giải quyết tranh chấp hiệu quả và tiết kiệm nhất

thông qua việc báo cáo đều đặn diễn biến, sử dụng đúng người trong số các

luật sư và trợ lý luật sư chuyên về tranh chấp và luôn luôn xin ý kiến của

khách hàng trước khi chi những khoản tiền ngoài kế hoạch phục vụ cho việc

giải quyết tranh chấp.

NGÂN HÀNG

LĨNH VỰC HÀNH NGHỀ
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ĐẦU TƯ TRONG NƯỚC VÀ ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

LĨNH VỰC HÀNH NGHỀ

Đối với các doanh nghiệp trong giai

đoạn đầu vận hành, nhất là các doanh

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, GV

Lawyers luôn hỗ trợ nhiệt tình và đáng

tin cậy, sẵn sàng tư vấn pháp lý cho tất

cả các vấn đề về hoạt động kinh doanh

của họ, trên cơ sở thường xuyên hoặc

theo từng vụ việc, bao gồm dịch vụ tư

vấn và quản lý các nghĩa vụ tuân thủ

pháp luật và quản trị công ty.

GV Lawyers là chuyên gia hỗ trợ pháp lý cho các nhà đầu tư nước ngoài vào thị

trường Việt Nam (bằng cách thành lập doanh nghiệp mới hoặc mua cổ phần của công ty

đang tồn tại), công ty nội địa nhận các khoản đầu tư đó và các doanh nghiệp Việt Nam

đầu tư ra nước ngoài).

Đối với đầu tư trong nước, chúng tôi tư vấn cho khách hàng cách cơ cấu các

thương vụ, tiến hành thẩm tra pháp lý các đối tác của họ, công ty hoặc tài sản mục tiêu,

các vị trí tiềm năng, và tiến hành thương lượng với các đối tác tiềm năng hay cơ quan

chính phủ liên quan. Chúng tôi cũng soạn thảo, rà soát và cho ý kiến về các tài liệu giao

dịch và cùng với khách hàng hoặc thay mặt cho họ thương lượng các điều khoản và điều

kiện của các giao dịch đó. Để thuận tiện cho khách hàng, GV Lawyers sẵn sàng hỗ trợ họ

chuẩn bị hồ sơ xin cấp phép và nộp hồ sơ đó cho cơ quan chức năng liên quan.

Đối với các dự án đầu tư ra nước

ngoài, GV Lawyers tư vấn cho khách

hàng về các thủ tục xin cấp phép theo

quy định của pháp luật. Khi cần thiết,

chúng tôi có thể giới thiệu khách hàng

đến các công ty luật có năng lực và

đáng tin cậy tại quốc gia nhận đầu tư

để giải quyết phần công việc pháp lý

cần phải thực hiện tại đó.
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Lĩnh vực giải quyết tranh chấp tại GV Lawyers bao gồm tranh tụng tại tòa
tư pháp và/hoặc giải quyết thông qua trọng tài hoặc hòa giải thương mại.

Phạm vi dịch vụ của chúng tôi bao gồm :

 Làm tư vấn, người đại diện theo ủy quyền và/hoặc luật sư của
khách hàng trong suốt quá trình giải quyết tranh chấp, bao gồm
tư vấn và thực hiện chiến thuật tranh tụng;

 Tham dự buổi làm việc của các bên, và/hoặc phiên xét xử, cuộc
họp hòa giải do tòa án, trọng tài viên triệu tập hay hòa giải viên
tổ chức;

 Trong lĩnh vực trọng tài và hòa giải thương mại, các dịch vụ của
chúng tôi bao gồm soạn thảo các điều khoản trọng tài / hòa giải
trong các hợp đồng thương mại, đại diện cho các khách hàng
trong nước và quốc tế với tư cách là nguyên đơn và bị đơn trong
tố tụng trọng tài và thủ tục tố tụng trọng tài đặc biệt, đóng vai
trò là trọng tài viên hoặc tổ chức trọng tài, và khi cần thiết, tư
vấn về việc thi hành phán quyết trọng tài và kết quả hòa giải
thành theo pháp luật của Việt Nam.

TRANH TỤNG (GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP)

LĨNH VỰC HÀNH NGHỀ
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Các luật sư và nhân viên pháp lý của GV Lawyers là lựa chọn ưu tiên của
khách hàng để giải quyết tranh chấp vì:

 Họ là những người dẫn đầu trong nghề nghiệp của mình, nhiều người
trước đây có sự nghiệp nổi bật khi làm việc tại các cơ quan tư pháp
hay hiện tại đang là trọng tài viên hay hòa giải viên được chứng nhận
bởi các tổ chức huấn luyện quốc tế có uy tín như CIArb hay CEDR;

 Trung bình hàng năm, đội ngũ nhân viên pháp lý của chúng tôi tham
gia với tư cách là đại diện hoặc luật sư cho các khách hàng trong hơn
25 vụ tố tụng tại tòa án Việt Nam hoặc các tổ chức trọng tài trong
nước cũng như quốc tế, như Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt Nam
(VIAC), Trung tâm Trọng tài Quốc tế Hồng Kông (HKIAC) và Trung
tâm Trọng tài Quốc tế Singapore (SIAC). Bên cạnh đó, các luật sư hàng
đầu của chúng tôi đã nhiều lần đóng vai trò là trọng tài viên, và hòa
giải viên vụ việc, vì họ cũng là trọng tài viên và / hoặc hòa giải viên
của Trung tâm Hòa giải Việt Nam (VMC), một tổ chức thuộc VIAC, và
Trung tâm Hòa giải Thương mại Quốc tế Việt Nam (VICMC), tổ chức
thành viên của Hội Luật Quốc tế Việt Nam (VSIL).

 Thành tích của họ từ trước đến nay khi giải quyết hàng loạt các vụ
việc, từ các vụ tranh tụng có rủi ro cao-thù lao cao đến các vụ kiện tập
thể nổi tiếng, và những tranh chấp phức tạp khác;

 Khả năng đã được minh chứng khi giải quyết các vụ kiện tập thể lớn
và tranh tụng phức tạp khác; và

 Sự tận tâm và lòng trung thành để bảo vệ lợi ích trước mắt và lâu dài
của khách hàng trong toàn bộ quá trình giải quyết tranh chấp.

TRANH TỤNG (GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP)

LĨNH VỰC HÀNH NGHỀ
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THU HỒI NỢ

Nhóm Thu Hồi Nợ giàu kinh nghiệm và tận tâm của chúng tôi cung cấp toàn

bộ phạm vi dịch vụ từ tư vấn chiến thuật cho đến làm người đại diện/luật sư

tư vấn trong từng giai đoạn của quá trình giải quyết (thương lượng trực tiếp;

tham dự phiên tòa/phân xử trọng tài/hòa giải; thi hành quyết định/phán

quyết/thỏa thuận giải quyết vụ việc).

Thu hồi nợ là quá trình kéo dài và phức tạp, và trong hầu hết các trường hợp,

bạn cần có sự tư vấn và hỗ trợ của chuyên gia. Ví dụ, khởi kiện có thể là hành

động hữu ích tại một thời điểm nào đó khi hành động này buộc bên vay tiền

phải giải quyết số nợ. Đồng thời, khách hàng nên biết rằng tòa án thường muốn

các bên cố gắng giải quyết tranh chấp trước khi thực hiện hành động tư pháp.

Sự Hỗ Trợ Của GV Lawyers

GV LAWYERS’ AREAS OF PRACTICE

LĨNH VỰC HÀNH NGHỀ
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Luật sư của chúng tôi đã tư vấn cho các

chủ tàu, hội P&I, xưởng đóng tàu, hãng tàu,

công ty xuất khẩu, công ty nhập khẩu, công ty

bảo hiểm và công ty giao nhận vận tải trong

nhiều vụ việc như sau:

HÀNG HẢI VÀ VẬN CHUYỂN

www.gvlawyers.com.vn

Chúng tôi cũng đã giúp khách hàng, thông qua thương lượng trực tiếp hoặc
tranh tụng, giải quyết nhiều vụ tranh chấp phát sinh từ va chạm tàu biển, bắt
giữ/phóng thích tàu biển, hàng hóa thất lạc, vấn đề lao động và ô nhiễm môi
trường.

Chúng tôi hiện diện tại thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng, hai
trong số đó thuộc vào loại cảng biển lớn nhất Việt Nam, do đó chúng tôi có thể
giải quyết các yêu cầu và chỉ đạo của khách hàng một cách nhanh nhạy nhất.

 Đóng tàu;

 Mua bán tàu;

 Đăng ký tàu;

 Thế chấp tàu; và

 Các hoạt động khác liên quan đến vận tải biển và điều hành tàu trong

vùng biển Việt Nam.

GV LAWYERS’ AREAS OF PRACTICE

www.gvlawyers.com.vn

LĨNH VỰC HÀNH NGHỀ
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SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Bản quyền

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

Soạn thảo hồ sơ đăng ký bản quyền tác giả và quyền liên quan;

Tài liệu quảng cáo;

Ấn phẩm in và trực tuyến;

Phần mềm máy tính; và

Quyền phát sóng (các quyền liên quan).

Bảo vệ bí mật thương mại, bí quyết và thông tin mật

Chúng tôi tư vấn về cách bảo mật bí mật kinh doanh và các thông tin mật khác

trong hoạt động hằng ngày và trong các giao dịch cụ thể (tuyển dụng nhân viên,

giao kết hợp đồng với nhà cung cấp, khách hàng, bên mua và các đối tác kinh

doanh).

Cạnh tranh không lành mạnh

Chúng tôi tư vấn các biện pháp đối phó và/hoặc hành động pháp lý chống lại

hành vi cạnh tranh không lành mạnh, trong đó có hành vi chiếm dụng tên miền.

GV LAWYERS’ AREAS OF PRACTICE

Pháp luật và quy định của Việt Nam về Quyền Sở

Hữu Trí Tuệ lẫn việc thi hành pháp luật còn phải

tiếp tục cải thiện nếu muốn cung cấp cho nhà đầu tư

đầy đủ sự an toàn để làm ăn và phát triển. Tình hình

càng phức tạp hơn khi kỷ nguyên của các ứng dụng

thương mại điện tử và công nghệ block-chain đã bắt

đầu!

Lĩnh Vực Hành Nghề

Bằng sáng chế

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

 Soạn thảo hồ sơ xin cấp bằng

sáng chế;

 Thi hành theo bằng sáng chế;

Khởi tố đối với hành vi vi phạm

ở cấp độ hành chính và tư pháp;

 Thương hiệu.

LĨNH VỰC HÀNH NGHỀ

http://www.gvlawyers.com.vn/


www.gvlawyers.com.vn

GV Lawyers có đội ngũ luật sư dân sự tận tâm, giàu kinh nghiệm và

năng nổ để phục vụ các tổ chức, công ty và cá nhân.

 Tranh Tụng Dân Sự

 Tổn Thương Cá Nhân

 Trách Nhiệm Sản Phẩm

 Vấn Đề Thương Mại

 Tranh Chấp Hợp Đồng

VỤ VIỆC DÂN SỰ

GV LAWYERS’ AREAS OF PRACTICE

LĨNH VỰC HÀNH NGHỀ
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LUẬT HÔN NHÂN & GIA ĐÌNH

Các vấn đề/tranh chấp liên quan

đến hôn nhân và gia đình phải được giải

quyết thận trọng và tinh tế vì có liên

quan đến cả lợi ích vật chất lẫn cảm xúc.

Đội ngũ nhân viên pháp lý của GV

Lawyers trước hết là những người biết

lắng nghe; họ vừa lo lắng cho tình cảm cá

nhân vừa quan tâm tuân thủ pháp luật

hiện hành. Vì vậy, khách hàng có thể yên

tâm vì sẽ tìm được những luật sư không

chỉ có khối óc thông minh mà còn có trái

tim đồng cảm.

LĨNH VỰC HÀNH NGHỀ
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QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP VÀ TUÂN THỦ

Mục tiêu:

 Phổ biến cho khách hàng doanh nghiệp về các quyền và nhiệm vụ của họ theo
pháp luật và quy định hiện hành áp dụng cho hoạt động và sự vận hành của
họ;

 Phát hiện bất kỳ rủi ro nào của việc không tuân thủ pháp luật;

 Tư vấn các biện pháp giảm thiểu và đối phó với tác động tiêu cực và hậu quả
của việc không tuân thủ pháp luật.

Dịch vụ của chúng tôi:

Dịch vụ của chúng tôi chủ yếu là tư vấn cho lãnh đạo công ty về:

Soạn thảo tài liệu thành lập công ty như Thỏa Thuận Cổ Đông, Điều Lệ Công Ty,
Điều Lệ Tài Chính, Quy Chế Hoạt Động của Ban Quản Trị, Mẫu Hợp Đồng Lao
Động v.v…

Soạn thảo các tài liệu liên quan đến quản trị doanh nghiệp như: Yêu cầu tiết lộ
thông tin; Hệ thống tự đánh giá; Trách nhiệm và nhiệm vụ được ủy thác của
người quản lý doanh nghiệp; Yêu cầu về tuân thủ pháp luật; Quy Trình điều tra
nội bộ; Quy trình quản lý khủng hoảng v.v...

Tái cấu trúc công ty;

Lên chương trình và tổ chức các cuộc họp của Hội đồng quản trị, Hội đồng
thành viên, Đại hội đồng cổ đông; và

Giúp giải quyết xung đột nội bộ (giữa ban quản trị và cổ đông; giữa các người
quản lý công ty và giữa các cổ đông; giữa người sử dụng lao động và người lao
động) và/hoặc tranh chấp với các cơ quan nhà nước.

Dịch vụ quản trị doanh nghiệp có thể được cung cấp theo từng vụ việc hoặc dưới
hình thức tư vấn luật nội bộ cho khách hàng (vui lòng xem dưới đây).

LĨNH VỰC HÀNH NGHỀ
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TƯ VẤN LUẬT NỘI BỘ CHO KHÁCH HÀNG

Dịch vụ tư vấn nội bộ cho khách hàng trước hết cho phép các tổ chức tiết

kiệm chi phí thuê luật sư nội bộ đồng thời tận dụng chuyên môn pháp lý của

chúng tôi. Chúng tôi có mặt tại công ty của khách hàng hầu như thường xuyên:

ít nhất một luật sư của chúng tôi được phân công đến từng khách hàng và có thể

liên hệ hoặc gọi điện cho họ bất cứ lúc nào.

Phạm Vi Dịch Vụ:

Dịch Vụ Tư vấn nội bộ cho khách hàng của chúng tôi bao gồm tất cả các
loại nhu cầu pháp lý của khách hàng, ví dụ như các công việc sau:

 Soạn thảo, sửa đổi, cập nhật các quy định và quy chế nội bộ;

 Soạn thảo, rà soát, đàm phán về các hợp đồng/thỏa thuận mà khách hàng sẽ

ký kết;

 Giám sát việc tuân thủ pháp luật; phát hiện và tư vấn về việc quản lý rủi ro

của việc không tuân thủ pháp luật;

 Tiến hành thẩm tra pháp lý đối với các giao dịch sáp nhập & mua doanh

nghiệp;

 Tư vấn pháp lý tại chỗ trong trường hợp khẩn cấp;

 Xác định, kiểm tra, thuê và quản lý luật sư thuê ngoài;

 Giải quyết các vấn đề cấp phép;

 Đề xuất và hỗ trợ thực hiện các giải pháp giải quyết xung đột nội bộ (giữa

người quản lý và cổ đông; giữa những người quản lý hoặc giữa các cổ đông;

người sử dụng lao động và người lao động) và/hoặc tranh chấp giữa công ty

và các cơ quan.

LĨNH VỰC HÀNH NGHỀ
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“Ngành giáo dục của Việt Nam đã trở thành mỏ vàng!”

Đó rất có thể là lý do ngày càng có nhiều cơ sở giáo dục và đào tạo chọn Việt
Nam là điểm đầu tư mới. Tuy nhiên tại Việt Nam, mặc dù đạt được sự tiến bộ đáng
kể trong 15 năm qua (Luật Giáo Dục 2005 đã được sửa đổi vào năm 2009 và cuối
cùng được thay thế bằng luật mới năm 2019; Luật Giáo Dục Đại Học 2012 đã được
thay thế bằng luật mới năm 2018; Luật Dạy Nghề đã được ban hành lần đầu vào
năm 2014) nhưng trong hệ thống pháp luật hiện thời vẫn còn một số rào cản hành
chính đối với việc thành lập và hoạt động của cơ sở giáo dục và đào tạo nghề.

Trong nhiều năm, các luật sư chúng tôi đã tích cực hỗ trợ nỗ lực khởi nghiệp
của nhà đầu tư ở các cấp độ khác nhau, từ cấp nhà trẻ đến cấp đại học, chủ yếu
hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục hành chính cho đến khi được cấp giấy
phép theo quy định của pháp luật đồng thời giúp nhà đầu tư giải quyết toàn bộ các
vấn đề quản lý và hoạt động.

Hoạt động của chúng tôi:

Chuẩn bị và lập hồ sơ xin phép; giúp khách hàng xin cấp giấy
chứng nhận và giấy phép cần thiết;

Soạn thảo/rà soát các quy chế và điều lệ của cơ sở giáo dục;

Tư vấn về cơ cấu quản trị và vận hành chuyên môn của cơ sở
giáo dục;

Tổ chức các cuộc họp của ban quản lý và/hoặc cổ đông;

Tư vấn về và tham gia vào việc giải quyết xung đột nội bộ
(giữa người sử dụng lao động và người lao động hoặc giữa
ban quản lý và cổ đông) và/hoặc tranh chấp với các cơ quan
nhà nước; và

Tư vấn về việc tái cấu trúc, sáp nhập và mua các cơ sở giáo
dục/đào tạo nghề.

GV LAWYERS’ AREAS OF PRACTICE

GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGHỀ

LĨNH VỰC HÀNH NGHỀ
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Việc sửa đổi và đổi mới các luật và quy định hiện hành
diễn ra thường xuyên. Mặc dù luật sửa đổi hoặc luật mới
luôn giữ lại phần lớn nội dung của luật trước đó nhưng
trong luật mới cũng có các sửa đổi quan trọng nếu không
nói là cơ bản mà có thể tác động thuận lợi hoặc bất lợi
nhưng dù sao cũng là mạnh mẽ đối với hoạt động hằng
ngày và nói cho cùng là đối với chi phí và lợi nhuận của
doanh nghiệp.

GV LAWYERS’ AREAS OF PRACTICE

ĐÀO TẠO PHÁP LUẬT

Thời gian & cơ cấu chương trình

Hoạt động Giáo Dục pháp luật bao gồm tất cả các luật và quy định của Việt Nam
liên quan đến lĩnh vực ngành nghề của GV Lawyers như đã nêu trên;

Thời gian: tối thiểu là các buổi đào tạo một giờ, tối đa là hội thảo nhiều ngày;

Chương trình thường xuyên bao gồm (i) thuyết trình tóm lược về các luật và quy
định hiện hành trong đó có các quan điểm hoặc nguyên tắc pháp luật cơ bản; (ii)
án lệ nhằmmục đích minh họa; và (iii) phần Hỏi & Đáp;

Chương trình cụ thể sẽ được thiết kế theo chủ đề và thành phần tham dự do
khách hàng xác định;

Tài liệu liên quan, bao gồm các văn bản pháp luật, bài viết của các học giả hoặc
người hành nghề luật; quyết định của tòa án hoặc phán quyết của trọng tài, sẽ
được phân phát hoặc thông báo cho người tham dự; và

Địa điểm đào tạo có thể là cơ sở của khách hàng hoặc bất kỳ nơi nào khác thích
hợp.

Ở GV Lawyers, chúng tôi tin rằng không thể để khách hàng của chúng tôi bị bất ngờ vì
những thay đổi pháp luật. Hoạt động giáo dục pháp luật của chúng tôi chính là nhằm
tránh không cho tình trạng ấy xảy ra.

LĨNH VỰC HÀNH NGHỀLĨNH VỰC HÀNH NGHỀ

http://www.gvlawyers.com.vn/


KHÁCH HÀNG

Hầu hết các khách hàng của GV Lawyers là các công ty có vốn đầu tư nước

ngoài, các tập đoàn đa quốc gia trên toàn thế giới đã tin tưởng và sử dụng

các dịch vụ chuyên nghiệp về pháp lý và thuế của chúng tôi. Vì lý do bảo

mật, chúng tôi không thể liệt kê ra danh sách tất cả các khách hàng. Dưới

đây là danh sách đơn cử một số khách hàng tiêu biểu để tham khảo.

www.gvlawyers.com.vn
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A|

Aeon Mall Vietnam Co., Ltd
AIA (Vietnam) Life Insurance Co., Ltd
AIG Global
American Standard

B|

Bao Viet Bank
Bata Vietnam Ltd
Bluescope Steel
Byucksan Group

C|

Capital Land
Cathay Life Insurance
Cathay Pigments
Century 21
Chartis Vietnam Insurance
Cholimex Food
Coach Vietnam Company Limited
Coats Phong Phu
Con Dao Resort
Chubb Life Fund Management Limited
CT-Wearnes Vietnam

D|

DHL Vietnam
DIC Corp.
Daewoon – Hoan Cau
Dai-ichi Life Insurance Vietnam
Dai-ichi Fund Management Vietnam
Doosan Industry
Phu Long Group

E - F|

Essilor
Everich Ltd
FGX International Inc
Family Care Practice
Free Style Gaming Genting Berhad
Fuchs Pte Ltd
Full Power

G|

Gannon
GoBear (Vietnam)
Golden Gain Vietnam
Golden Resources
GSL Global

H|

Habeco

HP Vietnam

HUD (Housing and Urban Development 
Corporation)

Herrero Builders, Inc.,

Hoa Sen Group

Hoa Sen University

Hochiminh Securities (HSC)

Holcim (Vietnam) Ltd

Hong Leong Bank

I – J|

Igus Inc

Intel Product Vietnam

JTI (Japan Tobacco International)

K|

Kanaan Saigon

Khang Dien Group

Kimberly Clark

Kinhdo Group

L|

LIXIL

Liberty Insurance Ltd

Lineage Logistics

Long Hau IP

Lotte Engineering and Constructions

Lotte Mart

Lotus Industry

www.gvlawyers.com.vn
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M|

Manpower Vietnam

Merck

Midea

Military Bank

Mitsui & Co., Ltd

Mitsubishi electric Vietnam co., ltd

Mitsubishi Elevator Vietnam Co., Ltd.

MullenLow&Partners

N|

NVC Lighting Technology Corporation

Nissei

O|

OPV

Olam Group

Outspan Café

P|

P+Z Development

PP Marketing Communications 
Vietnam Ltd (JWT)

PV Gas

PVI Sun life

Petronas

Piaggio Vietnam Co., Ltd

Pizza Hut

Popeyes (Louisiana) Malaysia Bhd

Porsche Vietnam

Posco E&C

Pouyen Vietnam

Premier Oil Vietnam 

Products Vietnam

Prudential

S|

SCIC (state Capital Investment 
Corporation)

Sabeco

Sacomreal – TTC Land

TTC Group

Saigon Tourist

Samco

Samsung Vina Electronic Industries

Samwhan E&C

Showa Glove Vietnam

Sinsung Tongshang

Standard Chartered Bank (Vietnam) Ltd

Sumitomo Electric Interconnect

T - U|

Taylor Nelson Sofres Vietnam Pte Ltd 
(TNS)

Toyota Financial Service

TTC Group

Trung Thuy Group

UOB (Ho Chi Minh City Branch)

V - W|

Vihajico – Ecopark

VNPT Express

Vidamco

Viet Fund

Vietnam – Singapore IP

Vietnam Airlines JSC

Vinacapital

Vinamilk

Vincom Retail South One Member Co., Ltd

Vingroup

Vissan

Vision International

Vietjet Air

Watson Wyatt

Wearnes Automotive

Watson Wyatt
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LUẬT SƯ THÀNH VIÊN

& CỐ VẤN CAO CẤP

HỒ SƠ
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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 nghiệp, 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.

NGUYỄN GIA HUY CHƯƠNG

Luật Sư Điều Hành

Email:  chuong.nguyen@gvlawyers.com.vn

Lĩnh Vực Hành Nghề

Luật Công Ty Bất Động Sản

Sáp Nhập & Mua Bán

Quỹ Đầu Tư Vào Doanh Nghiệp

và Tái Cấu Trúc

www.gvlawyers.com.vn

Luật Sư Thành Viên

mailto:chuong.nguyen@gvlawyers.com.vn
http://www.gvlawyers.com.vn/


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 mà

Luật Sư Chương đã từng làm việc trong 10 năm liên tục trên cương vị giám

đốc và luật sư điều hành của Phuoc & Partners và chuyên về các lĩnh vực:

Luật Công Ty, Bất Động Sản, Sáp Nhập & Mua Doanh Nghiệp và Quỹ Đầu

Tư Doanh Nghiệp.

Luật sư Chương còn được mời là giảng viên của Chương trình hợp tác đào

tạo thạc sỹ quản trị kinh doanh MBA giữa Đại học Bách Khoa TP. Hồ Chí

Minh – Institute for International Management Consulting và Đại học

Ludwigshafen of Applied Sciences (MBA-IMC Vietnam), đồng thời được Tạp

chí Asia Law, Legal 500 đánh giá cao trong lĩnh vực tư vấn bất động sản

trong nhiều năm liền.

ATTORNEYS AT LAW

www.gvlawyers.com.vn

Luật Sư Thành Viên
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NGUYỄN ĐỨC HIẾU

Luật Sư Thành Viên

Email:  hieu.nguyen@gvlawyers.com.vn

Lĩnh Vực Hành Nghề

Luật Công Ty

Thu Hồi Nợ

Sở Hữu Trí Tuệ

TIỂU SỬ

Luật Sư Nguyễn Đức Hiếu có hơn 20 năm kinh nghiệm hành nghề tương đối
rộng trong các lĩnh vực sở hữu trí tuệ, cạnh tranh không lành mạnh, luật danh
nghiệp, bảo vệ dữ liệu, bảo mật thông tin và an ninh mạng. Trong hơn 6 năm
qua, Ông đã phát triển hoạt động hành nghề vào lĩnh vực cấp giấy phép và sáp
nhập & mua doanh nghiệp.

Luật Sư Hiếu được biết đến nhờ vào phong cách xử lý công việc trực tiếp, hiệu
quả và sở hữu năng lực vượt trội trong việc tư vấn thực tiễn và toàn diện. Với
kinh nghiệm chuyên sâu trong việc phục vụ các công ty trong và ngoài nước,
Luật Sư Hiếu có thể mang lại cho khách hàng những giải pháp thực tế và tiết
kiệm chi phí đối với các vấn đề pháp lý phức tạp.

Luật Sư Hiếu đã nhận bằng Cử Nhân Luật Khoa và sau đó là Thạc Sĩ Luật
Khoa tại Đại Học Luật Hà Nội. Ngoài ra, Ông còn có bằng Cử Nhân Anh Ngữ
thuộc Đại Học Ngoại Ngữ Hà Nội. Ông đã được công nhận là thành viên chính
thức của Đoàn Luật Sư Hà Nội.

Luật Sư Hiếu tham gia thuyết trình tại nhiều hội thảo chuyên ngành quốc tế.
Ngoài ra, Ông còn là tác giả và đồng tác giả của một số bài báo do các tạp chí
về sở hữu trí tuệ ấn hành.

ATTORNEYS AT LAW

www.gvlawyers.com.vn

Luật Sư Thành Viên
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LƯƠNG VĂN LÝ

Cố Vấn Cao Cấp

Email:  ly.luong@gvlawyers.com.vn

Lĩnh Vực Hành Nghề

Đầu Tư

Bất Động Sản

Cơ Sở Hạ Tầng

Giáo Dục

ATTORNEYS AT LAW

Trình Độ Học Vấn:

Ông Lý là Thạc Sĩ về Luật Quốc Tế, tốt nghiệp từ Học Viện Graduate Institute of
International Studies, Geneva, Thụy Sĩ (nay đổi tên thành Graduate Institute of
International and Development Studies).

Tóm Tắt Tiểu Sử và Hoạt Động Chuyên Ngành:

Ngoại Giao: Từ năm 1977 đến năm 1979, Ông Lương Văn Lý đã làm việc cho Vụ
Pháp Luật Quốc Tế, Bộ Ngoại Giao. Từ năm 1979 đến năm 1992, Ông là cán bộ
lãnh sự, sau đó trở thành Trưởng Bộ Phận Truyền Thông của Sở Ngoại Vụ
Thành Phố Hồ Chí Minh từ năm 1992 đến năm 1994. Từ năm 1994 đến năm
2001, Ông giữ chức Phó Giám Đốc Sở Ngoại Vụ Thành Phố Hồ Chí Minh là văn
phòng chi nhánh tại địa phương của Bộ Ngoại Giao.

Giảng Dạy: Từ năm 1992 đến năm 1995, Ông Lý dạy Công Pháp Quốc Tế tại
Trường Luật, Đại Học Khoa Học Xã Hội và Tự Nhiên Thành Phố Hồ Chí Minh.
Trong thời gian này, Ông đã góp phần đào tạo nhiều lớp luật sư và luật gia tài
năng hiện vẫn đang hành nghề trên khắp đất nước và nhiều lớp công chức nhà
nước trẻ nắm vững pháp luật làm cơ sở cho công việc hằng ngày của mình.

Cố Vấn Cao Cấp
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ATTORNEYS AT LAW

Tóm Tắt Tiểu Sử và Hoạt Động Chuyên Ngành:

Kế Hoạch & Đầu Tư: Từ năm 2001 đến năm 2007, Ông giữ chức Phó Giám Đốc Sở Kế
Hoạch & Đầu Tư Thành Phố Hồ Chí Minh, phụ trách mảng đầu tư của nước ngoài và
các Dự Án ODA. Trên cương vị này, Ông nổi tiếng và được các nhà đầu tư và đồng
nghiệp đánh giá là người quảng bá cho thành phố Hồ chí Minh năng động và hiệu
quả.

Hành nghề luật: Ông Lương Văn Lý là Thành viên sáng lập công ty VLT Lawyers.
Vào tháng 7 năm 2016, VLT Lawyers sáp nhập với Phuoc & Partners cho đến khi
Phuoc & Partners giải thể vào tháng 8 năm 2019.

Kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2019, Ông là Thành Viên của Global Vietnam Lawyers (GV
Lawyers) hoạt động trong lĩnh vực tư vấn pháp lý về giáo dục, chăm sóc sức khỏe, xây
dựng cơ sở hạ tầng, thương mại và đầu tư.

Với tư cách tư vấn pháp luật, Ông đã đóng góp vào thành công và sự phát triển của
nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước, trong đó có những tập đoàn lớn, trong các
lĩnh vực như xây dựng (nhà máy điện); hạ tầng (các dự án BOT, BT xây dựng đường
sá, trung tâm thể dục-thể thao, nhà máy điện); dự án y tế (thành lập bệnh viện tư
nhân, xã hội hóa trạm y tế phường); giáo dục (thành lập trường mẫu giáo, trung tâm
dạy ngoại ngữ); bán lẻ (xây dựng chuỗi trung tâm thương mại); giải quyết tranh chấp
(giữa chủ đầu tư và nhà thầu; giữa các cổ đông trong một trường đại học, trong một
công ty sản xuất thực phẩm; tranh chấp về tiền sử dụng đất giữa một doanh nghiệp
vốn nước ngoài và cơ quan quản lý nhà nước); tài chính (tái cấu trúc nợ); quản lý
khách sạn (thương lượng hợp đồng quản lý khách sạn)….

Quản Lý Doanh Nghiệp:

 Từ năm 2008 đến năm 2017: Ông giữ chức Giám Đốc Độc Lập của Quỹ Cơ Sở Hạ

Tầng VinaCapital

 Từ năm 2008 đến năm 2015: Ông giữ chức Giám Đốc Độc Lập của Quỹ Quản Lý Tài

Sản Blackhorse

Ngôn Ngữ Sử Dụng:

Pháp, Anh và Việt Nam

Cố Vấn Cao Cấp| Lương Văn Lý
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NGUYỄN VÂN QÙYNH

Luật Sư Thành Viên

Email:  vanquynh.nguyen@gvlawyers.com.vn

Lĩnh Vực Hành Nghề

Lao Động & Việc Làm

Thuế

Sáp Nhập & Mua Bán

Bất Động Sản

Xây Dựng

TIỂU SỬ

Sau khi tốt nghiệp Đại Học Luật Thành Phố Hồ Chí Minh năm 2006, Luật Sư
Quỳnh đã khởi nghiệp và từ đó duy trì việc tư vấn pháp lý tại các công ty
chuyên nghiệp cho đến hiện tại.

Luật Sư Quỳnh khởi đầu với vai trò là chuyên viên tư vấn đầu tư tại Công Ty
Tư Vấn và Quản Lý Tài Chính FMC, sau đó làm việc hơn 2 năm cho Công Ty
Luật J&P, là một trong hai công ty luật Hàn Quốc hoạt động tại Việt Nam vào
thời điểm đó. Tại đây, Luật Sư Quỳnh đã phối hợp với các đồng nghiệp
trong và ngoài nước trong quá trình tư vấn pháp lý cho các nhà đầu tư Hàn
Quốc kinh doanh tại Việt Nam và chuyên về lĩnh vực chứng khoán và thị
trường bất động sản.

Với ý định tìm hiểu công việc và trách nhiệm của luật sư nội bộ cũng như
thử sức với thách thức tại các tập đoàn đa quốc gia, Luật Sư Quỳnh đã trải
qua 1 năm làm việc cho một công ty bảo hiểm nhân thọ hàng đầu tại Việt
Nam. Cùng với các đồng nghiệp của mình, Luật Sư Quỳnh đã tư vấn và giải
quyết các vấn đề nội bộ công ty.
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Vào tháng 9 năm 2010, Luật Sư Quỳnh gia nhập Phuoc & Partners. Bằng
việc chứng tỏ khả năng chuyên môn bao quát và vững chắc trong nhiều lĩnh
vực và sự hỗ trợ hiệu quả cho khách hàng trong việc giải quyết các vấn đề

pháp lý phức tạp của họ, vào tháng 6 năm 2018, Luật Sư Quỳnh đã được đề
bạt trở thành Luật Sư Thành Viên trẻ nhất sau thời gian chưa đầy 8 năm làm

việc cho Phuoc & Partners. Luật Sư Quỳnh đã góp phần vào sự thành công
của các giao dịch chuyển nhượng vốn, chuyển nhượng dự án bất động sản,
tái cấu trúc và hoạch định thuế.

Với kiến thức pháp luật bao quát và kinh nghiệm thực tế thu thập qua quá

trình hành nghề, Luật Sư Quỳnh tham gia vào việc tư vấn pháp lý cho các
khách hàng thuộc các công ty trong nước và các tập đoàn đa quốc gia như
Vingroup, Phu Long Real Estate, An Dương Thảo Điền, Gilimex, Coca Cola
Beverages, Aden, CMA-CGM, BOSCH, Keppel Land, Pouchen, Coats Phong
Phu, Chevron Lubricants Vietnam, Dai-ichi Life Fund …

Từ tháng 9 năm 2019, Luật Sư Quỳnh tiếp tục đẩy mạnh sự nghiệp của
mình tại Global Vietnam Lawyers và chuyên hoạt động trong các lĩnh vực
thuế, công ty, bất động sản, xây dựng, sáp nhập & mua bán.

Ngoài ra, Luật Sư Quỳnh còn là diễn giả tại các hội nghị về pháp luật lao
động do Câu Lạc Bộ Nhân Sự Việt Nam tổ chức và là tác giả của một số bài
báo về vấn đề pháp luật do Tạp Chí Saigon Times ấn hành.
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ĐINH QUANG THUẬN

Luật Sư Thành Viên
Email:  thuan.dinh@gvlawyers.com.vn

Lĩnh Vực Hành Nghề

Giải Quyết Tranh Chấp và Tranh Tụng

Bảo Hiểm

Thương Mại

Hàng Hải và Vận Tải Biển

Việc Làm và Lao Động

Xây Dựng

Hình Sự

Dân Sự và Gia Đình

ATTORNEYS AT LAW

GIÁO DỤC, ĐÀO TẠO & HIỆP HỘI

• Cử Nhân Luật Khoa, Đại Học Luật Hà Nội

• Trọng tài viên CIArb Diploma (Singapore)

• Đào Tạo Kỹ Năng Hòa Giải Viên CEDR (Thành Phố Hồ Chí Minh)

• Hòa Giải Viên VMC / Hòa Giải Viên Chuẩn Mực CEDR

TIỂU SỬ

Ông Thuận có hơn 13 năm kinh nghiệm làm việc cho Tòa Án Nhân Dân Thành Phố Hồ
Chí Minh, trong đó Ông đã trải qua hơn 8 năm làm việc với vai trò thư ký của Chánh
Án Tòa Dân Sự.

Vào tháng 3 năm 2003, Ông Thuận quyết định rời Tòa Án và khởi nghiệp với vai trò
luật sư chuyên nghiệp. Ông gia nhập Vilaf – Hồng Đức và giữ vai trò luật sư tranh tụng
chủ chốt của công ty luật trong hơn 5 năm trước khi gia nhập Phuoc & Partners vào
tháng 10 năm 2008 và trở thành luật sư thành viên của Phuoc & Partners vào tháng 4
năm 2009. Ông Thuận và 7 luật sư thành viên khác của Phuoc & Partners tách ra thành
lập Global Vietnam Lawyers vào tháng 8 năm 2019.

www.gvlawyers.com.vn

Luật Sư Thành Viên

mailto:thuan.dinh@gvlawyers.com.vn
http://www.gvlawyers.com.vn/


Ông Thuận được đánh giá cao vì ông là một luật sư đa năng trong nhiều

lĩnh vực bao gồm lao động, thương mại, hàng hải, bảo hiểm, xây dựng,

tranh tụng hình sự ở các cấp, kể cả phúc thẩm. Trong hoạt động tranh tụng,

Ông Thuận đã giải quyết nhiều vụ việc nổi tiếng như:

 vụ kiện cơ quan thuế để từ chối nghĩa vụ thuế trị giá 7 triệu USD,

 bảo vệ công ty sản xuất nước ngọt nổi tiếng thế giới trong vụ kiện tập thể

của người lao động,

 giải quyết tranh chấp giữa các thành viên của liên doanh khách sạn 5 sao,

 đại diện nhà thầu nước ngoài trong việc giải quyết tranh chấp về việc xây

dựng dự án nhà ở cao cấp,

 giải quyết các vụ việc hàng hải bao gồm việc bắt giữ và giải phóng tàu

biển,

 đại diện công ty bảo hiểm nước ngoài nổi tiếng trong các vụ việc thế

quyền, đại diện các công ty kinh doanh bông sợi và thức ăn gia súc nước

ngoài trong việc thi hành phán quyết của trọng tài nước ngoài tại Việt

Nam,

 giải quyết nhiều vụ việc thu hồi nợ cho các khách hàng trong và ngoài

nước như HSBC Vietnam, Dekalb Vietnam, Shell Vietnam, Basf Vietnam,

AG Processing Inc., Olam International, VNG ....

Không những chỉ giải quyết tranh chấp bao gồm tranh tụng, Ông Thuận còn

tư vấn cho khách hàng về nhiều lĩnh vực pháp luật khác như việc làm và lao

động, hàng hải & vận tải biển, bảo hiểm, hợp đồng, dân sự, gia đình, luật

hình sự và các vấn đề thương mại khác. Ông Thuận đã tham gia viết báo cho

Tạp Chí Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn và các báo địa phương khác về nhiều vấn

đề thương mại.

Ngoài tiếng Việt là ngôn ngữ bản xứ, Ông Thuận còn thông thạo tiếng Anh.
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Việc khởi nghiệp luật sư tại một số công ty luật nổi tiếng thuộc Thành Phố Hồ Chí

Minh, Việt Nam đã giúp Ông Trung tích lũy được nhiều kiến thức và kinh nghiệm

quý giá trong nhiều lĩnh vực pháp lý như đầu tư, thương mại (bao gồm ngoại

thương), doanh nghiệp, giao nhận, lao động, thuế, sở hữu trí tuệ, v.v, qua đó Ông

Trung đã tạo nền tảng vững chắc và chuyên sâu cho việc phát triển chuyên nghiệp tại

GV Lawyers sau đó. Trong thời gian này, Ông Trung đã có cơ hội rất thuận lợi khi

phục vụ cho các công ty quốc tế lớn như Fuji Xerox, CBRE, Schenker, Interfood,

Avafood, Regus, Sika, Dupont, Akzo Nobel, Franco Pacific, KMTC, KCTC, Evergreen,

Shibusawa, Hanshin, Dupon, v.v.

Tại GV Lawyers, Ông Trung đã tiếp tục phát triển sự nghiệp lên một tầm cao mới,

chuyên hoạt động trong các lĩnh vực Sáp Nhập & Mua Doanh Nghiệp, Công Ty, Bất

Động Sản, Đầu Tư và Tái Cấu Trúc. Dựa vào chuyên môn và kinh nghiệm của mình,

Ông Trung đã đóng góp phần lớn vào thành công trong nhiều công việc liên quan

đến những khách hàng có yêu cầu cao như Tập Đoàn Berjaya, Dai-ichi Life Vietnam

Fund Management (DFVN), Bất Động Sản Khang Điền, Tập Đoàn Kinh Đô, Tập

Đoàn Essilor, Ngân Hàng MB, Xi Măng Lafarge, Nhà Hàng Món Huế, Novaland,

Sacomreal, Smart Shirts, Tập Đoàn Sumitomo, Tập Đoàn Thành Thành Công, URC,

VinaCapital, VinGroup, v.v

HOÀNG QUỐC NHẬT TRUNG

Luật Sư Thành Viên

Email:  trung.hoang@gvlawyers.com.vn

Lĩnh Vực Hành Nghề

Doanh nghiệp

Bất Động Sản

Sáp Nhập & Mua Doanh Nghiệp

Đầu Tư và Tái Cấu Trúc
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TIỂU SỬ

Ông Trần Thanh Tùng bắt đầu thực ngành nghề luật trước khi tốt nghiệp
Trường Đại Học Luật Thành phố Hồ Chí Minh năm 2003 và đã có gần 16 năm
thực hành nghề với tư cách luật sư chuyên nghiệp.

Trước khi gia nhập GV Lawyers, Ông Tùng thực hành nghề luật tại Văn

phòng Luật sư J&J và Công ty Luật hợp danh Luật Việt. Lĩnh vực hành nghề

chính của ông Tùng bao gồm giải quyết tranh chấp và và tư vấn trong nhiều

lĩnh vực, đặc biệt là Luật công ty và Luật Đầu tư. Ông Tùng đã tham gia vào

rất nhiều giao dịch liên quan đến tái cấu trúc doanh nghiệp, mua bán và sáp

nhập, đầu tư, ngân hàng và bất động sản. Các kiến thức trong lĩnh vực tài

chính và ngân hàng tạo lợi thế cho Ông Tùng trong việc đáp ứng nhu cầu của

khách hàng cả về mặt kinh doanh và pháp lý. Việc hoàn tất chương trình Thạc

sỹ Luật học về Thương Mại còn giúp Ông Tùng ứng dụng những hiểu biết

pháp lý chuyên sâu để ứng dụng cho những nhu cầu đa dạng của khách

hàng.

TRẦN THANH TÙNG

Luật Sư Thành Viên

Trọng Tài và Hòa Giải Thương Mại

Lĩnh Vực Hành Nghề

Đầu Tư

Sáp Nhập & Mua Doanh Nghiệp

Tư Vấn Pháp Lý

Ngân Hàng

Quản Trị Công Ty & Tuân Thủ Pháp Luật

Tái Cấu Trúc & Vỡ Nợ

ATTORNEYS AT LAW

Email: tung.tran@gvlawyers.com.vn

www.gvlawyers.com.vn

Luật Sư Thành Viên

mailto:tung.tran@gvlawyers.com.vn
http://www.gvlawyers.com.vn/


Ông Tùng đã tham gia vào rất nhiều hội thảo về đầu tư và kinh doanh cũng
như được mời tham gia góp ý kiến, phản biện trong các dự thảo văn bản pháp
luật từ các cơ quan liên quan. Ông Tùng còn là một cây bút sắc sảo với nhiều
bài báo đăng trên Thời Báo Kinh Tế Sài Gòn, Tạp chí Doanh nhân và Pháp
luật, Nhịp cầu Đầu tư, Báo Đầu tư và nhiều báo khác. Ông Tùng cũng đã
được mời giảng dạy tại Học viện Tư pháp từ năm 2009 đến nay và một số
trường đại học tại Thành phố Hồ Chí Minh về các lĩnh vực chuyên môn của
ông.

GIẢI THƯỞNG NGHỀ NGHIỆP

• Luật sư hàng đầu về Mua bán Sáp nhập và Doanh nghiệp năm 2017 – Tạp
chí Asialaw

• Luật sư hàng đầu về Tái cấu trúc doanh nghiệp và Phá sản năm 2016 –
Tạp chí Asialaw

THÀNH VIÊN HỘI NGHỀ NGHIỆP

• Thành viên Đoàn Luật Sư Tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

• Thành viên Hợp tác – Viện Trọng tài Anh Quốc CIArb

• Trọng tài Thương mại và Hòa giải viên – Trung tâm Trọng tài HTA

NGÔN NGỮ

Tiếng Anh và Tiếng Việt
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Luật Sư Lê Quang Vy nguyên là chuyên viên Phòng Tổ Chức Chính Quyền, Ủy Ban
Nhân Dân Quận 3, Thành Phố Hồ Chí Minh, phụ trách lĩnh vực xây dựng chính quyền
phường, công tác cải cách hành chính. Giảng Viên Thỉnh Giảng môn Quyền Tác Giả và
Quyền Liên Quan trong Luật Sở Hữu Trí Tuệ tại trường Đại Học Văn Hóa Nghệ Thuật
Quân Đội và Đại Học Hoa Sen.

Ông Vy từng là luật sư sáng lập Công ty luật VLT Lawyers. Vào tháng 07 năm 2016,
VLT Lawyers sáp nhập với Phuoc & Partners.

Từ tháng 09 năm 2019, ông là Luật Sư Thành Viên của công ty luật Global Vietnam
Lawyers (GV Lawyers) nơi Ông hành nghề trong lĩnh vực Sở Hữu Trí Tuệ, đặc biệt là
Quyền Tác Giả và Quyền Liên Quan theo đó, tư vấn pháp lý về công nghệ giải trí,
truyền thông và tranh tụng dân sự.

• Giải thưởng nghề nghiệp: Luật sư hàng đầu về Sở hữu trí tuệ năm 2016 và năm

2018 – Theo Tạp chí Asialaw Profiles.

• Thành viên: Luật sư Lê Quang Vy hiện là thành viên của Đoàn luật sư thành phố

Hồ Chí Minh và đồng thời là hội viên Hội nhạc sĩ Việt Nam.

• Học vấn đào tạo: Cử nhân khoa học ngành luật, trường Đại học Tổng hợp TP. Hồ

Chí Minh

Ngoài tiếng Việt là ngôn ngữ bản xứ, ÔngVy còn thông thạo tiếng Anh.

TIỂU SỬ

LÊ QUANG VY

Luật Sư Thành Viên

Email:  vy.le@gvlawyers.com.vn

Lĩnh Vực Hành Nghề

Sở Hữu Trí Tuệ

Quyền Tác Giả và Quyền Liên Quan

Các Vụ Việc Dân Sự
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Ông Lê Quang Vy là một tác giả quen thuộc của nhiều bài viết pháp lý được đăng tải
trên các trang báo uy tín như: Thời báo Kinh tế Sài Gòn, Tuổi trẻ, Báo Kinh doanh
(Nhịp Cầu Đầu Tư) và tham gia trả lời phỏng vấn các vấn đề pháp lý trong các
chương trình của Đài truyền hình Việt Nam (VTV) và Đài Truyền hình thành phố Hồ
Chí Minh (HTV).

Một số bài báo và chương trình phỏng vấn đã được thực hiện:

• Tác giả sách Thường thức về Quyền tác giả & Quyền liên quan trong Luật Sở hữu
Trí tuệ do Nhà xuất bản trẻ phát hành năm 2010;

• Đồng tác giả Chương 9 – Quyền sở hữu trí tuệ trong Tập 3 sách Sổ tay Luật sư
do Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) phát
hành năm 2018;

• Chương trình Đồng hành hàng việt số 139 – 2017 về đề tài “Quyền được an toàn
của người tiêu dùng” được phát sóng trên Đài truyền hình Thành phố Hồ Chí
Minh;

• Chương trình Đồng Hành Hàng Việt số 138, phát sóng ngày 7 tháng 2 năm 2017,
trên kênh HTV7 với chủ đề “Nhãn hiệu hàng hóa và quyền lợi doanh nghiệp”;

• Bài viết của Luật sư Lê Quang Vy và Trợ lý pháp luật Nguyễn Thị Hằng có tiêu
đề: “Những vấn đề pháp lý xung quanh việc nhận lại tinh trùng của người đã
mất”, được đăng trên trang báo trực tuyến nguoiduatin.vn ngày 30/12/2018;

Tác giả hoặc đồng tác giả nhiều bài viết được đăng trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn
như:

• Trách nhiệm hình sự của pháp nhân sao lại chối bỏ?
• Tủi phận nghệ sĩ hải ngoại về quê biểu diễn
• Lẽ công bằng, công lý và vai trò của tòa án
• Quyền tác giả âm nhạc thời @
• Có cần phúc khảo chương trình biểu diễn nghệ thuật?
• Cần không giấy phép đi thi người đẹp quốc tế?
• Ca sĩ có được đồng thời là nhà sản xuất album của mình?

… và nhiều bài viết khác
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