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Giới Thiệu

GV LAWYERS – MỘT CÔNG TY LUẬT QUỐC TẾ 
HÀNG ĐẦU VIỆT NAM

Là một công ty được thành lập bởi một nhóm những
luật sư tận tụy và nhiều kinh nghiệm đã tạo dựng và
đẩy mạnh sự nghiệp của mình tại các công ty luật hàng
đầu tại Việt Nam, Hội Đồng Luật sư Thành Viên của
GV LAWYERS bao gồm các luật sư nổi tiếng và được
đánh giá cao trong ngành với kinh nghiệm trên 20 năm
với những đóng góp của họ vào sự thành công của
khách hàng.

Để đồng hành với sự phát triển và hội nhập kinh tế
nhanh chóng và đáp ứng mong muốn của khách hàng
ngày càng đông và đa dạng, phạm vi hành nghề của
GV Lawyers bao gồm nhiều lĩnh vực trọng yếu như
Thuế, Lao Động & Việc Làm, Sáp Nhập & Mua bán,
Doanh nghiệp, Bất Động Sản, Hàng Hải & Vận Tải, Sở
Hữu Trí Tuệ, Trọng Tài Thương Mại, Đầu Tư, Giáo
Dục, …

Email: info@gvlawyers.com.vn |

Điện thoại +84 (28) 3622 3555
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Thân gửi đến tất cả thành viên của GVL!

Trong sáu tháng đầu năm 2020 đến nay, diễn biến đại dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp
Covid-19 hết sức phức tạp và khó lường gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hầu hết các
hoạt động kinh tế, giáo dục, văn hóa, xã hội…Tình hình kinh tế các ngành đã gặp nhiều
khó khăn không chỉ ở Việt Nam mà còn trên toàn cầu. Điều này đã ảnh hưởng rất nhiều
đến công việc của GVL trong thời gian vừa qua và trong thời gian sắp tới. Nhiều dự báo
về phát triển kinh tế của Việt Nam và thế giới sẽ chậm lại và chưa xác định rõ được khi
nào thì phục hồi. Như thế sự phát triển của thị trường pháp lý nói chung và của GVL nói
riêng rõ ràng là còn nhiều thử thách và khó đoán định!

Với bối cảnh đó, GVL đã tập trung thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 một
cách tốt nhất, đồng thời vẫn đảm bảo công việc khách hàng được trôi chảy và ổn định.
Tất cả các thành viên của GVL đã cùng chung tay bảo vệ sức khỏe cá nhân, cộng đồng,
và hỗ trợ công việc khách hàng thật tốt với hy vọng sẽ có nhiều khởi sắc trong tương lai.

Trong thời gian giãn cách xã hội, GVL đã linh hoạt áp dụng chế độ việc làm việc tại nhà
bằng các công vụ liên lạc trực tuyến. Tuy đây là một hình thức còn khá mới và xa lạ với
chúng ta nhưng toàn thể nhân viên GVL đã đảm bảo hoàn thành công việc và giữ liên
lạc với khách hàng rất tốt trong thời gian giãn cách xã hội. Điều này không chỉ vừa góp
phần đầy lùi dịch bệnh mà còn là một cách tiếp cận thông minh trong bối cảnh cuộc
Cách mạng Công nghệ lần thứ 4. Sự nỗ lực của Ban lãnh đạo và toàn thể nhân viên trong
thời gian vừa qua đã thể hiện sự đồng lòng khắc phục khó khăn kinh tế.

Toàn thể anh chị em GVL vẫn có những hoạt động báo chí tích cực để cho ra các bài viết,
bài phân tích, ý kiến gắn liền với các sự kiện, các vấn đề xã hội nổi bật và thu hút sự
quan tâm của các bạn đọc. Bên cạnh đó, GVL cũng tham gia vào các sự kiện, hội thảo,
các buổi tọa đàm và các hoạt động xã hội tiêu biểu khác. Hoạt động huấn luyện nội bộ
không những vì thế giảm sút mà còn phát triển tốt, thu hút được nhiều sự quan tâm,
hứng thú từ mọi người. Và quan trọng nhất phải kể đến niềm hạnh phúc của đại gia
đình GVL khi được chào đón những thành viên mới: những cô/cậu tân binh, những
thiên thần nhỏ bé và “chàng rể mới” của chúng ta.

GVL trân trọng cảm ơn toàn thể nhân viên đã chung tay chia sẻ khó khăn với công ty
trong thời điểm đặc biệt này.

Kính chúc đại gia đình GVL luôn mạnh khỏe.

Stay Safe – Stay Healthy!



KHAI XUÂN 2020

Người phụ nữ Việt Nam nói chung và chị em GV Lawyers (GVL) nói riêng vốn
đã đẹp về phẩm chất chịu thương, chịu khó, kiên cường,... nay lại càng xinh đẹp,
tự tin, và quyến rũ hơn khi khoác lên người chiếc áo dài truyền thống của dân
tộc Việt Nam và nhất vào dịp Tết – ngày Tết cổ truyền của dân tộc.

Trong không khí rộn ràng của một mùa xuân mới, chị em phụ nữ của GVL đã
cùng nhau khoác lên mình những bộ áo dài dịu dàng và thướt tha, truyền thống
có hiện đại có, để cùng nhau lưu lại những tấm hình khai xuân, chúc nhau lời
chúc bình an, khởi đầu một năm mới dồi dào sức khỏe, nhiều may mắn, một
năm mới với khí thế mới và thành công mới.

www.gvlawyers.com.vn



ĐỀ CỬ DANH DỰ 2020
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DANH HIỆU
“LUẬT SƯ HÀNG ĐẦU” - 2020

Các luật sư thành viên của GV Lawyers nhiều năm liền được tổ chức Asialaw bình chọn và đánh giá cao

về chuyên môn và những sự đóng góp hữu ích của họ đối với chuyên ngành pháp lý thông qua việc

cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý hữu hiệu, có giá trị và những hoạt động tích cực khác có liên quan

nhằm thúc đẩy sự phát triển của môi trường pháp lý tại Việt Nam và khu vực Châu Á Thái Bình Dương.

Danh hiệu đề cử “Luật sư hàng
đầu, 2020” là sự đánh giá khách
quan khẳng định sự phát triển bền
vững và không ngừng nâng cao
hiệu quả hoạt động của nghề Dịch
vụ pháp lý ở Việt Nam của GV
Lawyers và năng lực tốt đáp ứng
yêu cầu về sự đa dạng khách hàng
trong sự hội nhập kinh tế quốc tế.

Asialaw được biết đến là một tạp
chí chuyên ngành đáng tin cậy,
chuyên phân tích và cập nhật các
tin tức, thông tin pháp lý hữu ích
và xếp hạng toàn diện về các công
ty luật và luật sư hàng đầu khu
vực Châu Á-Thái Bình Dương
trong nhiều năm qua.

Danh hiệu Luật sư hàng đầu Lĩnh vực được đề cử

Luật sư Nguyễn Gia Huy Chương

Luật sư Trần Thanh Tùng

Luật sư Lê Quang Vy

Doanh nghiệp/ Mua bán & sáp nhập

Doanh nghiệp/ Mua bán & sáp nhập

Sở hữu trí tuệ

Với những nỗ lực cùng
những sự đóng góp đáng kể
trong việc cung cấp những
giải pháp pháp lý có giá trị
cho các khách hàng cá nhân,
doanh nghiệp trong và ngoài
nước, các luật sư của GV
Lawyers tiếp tục được ghi
nhận trong bảng công bố xếp
hạng danh dự thường niên
của Asialaw mang tên “Luật
sư hàng đầu - năm 2020”
trong các lĩnh vực hành nghề
pháp luật.
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DANH HIỆU ĐỀ CỬ

“RECOMMENDED LAW FIRM OF THE YEAR” 

BENCHMARK LITIGATION

Vào tháng 4/2020 vừa qua, GV Lawyers đã vinh dự được tổ chức Benchmark Litigation đề cử danh hiệu
“Recommended Law firm of the year”.

Ngoài ra, trong lần tham gia này, GV Lawyers đã được đề cử ở một số lĩnh vực hành nghề quan trọng
như sau:

||Rankings

• Commercial and transactions
• Labor and employment

Trước đó, các nhóm nghiên cứu của Benchmark Litigation đã thực hiện nhiều cuộc khảo sát trực tuyến
và phỏng vấn quan trọng đối với hàng nghìn công ty, luật sư tranh tụng, các chuyên gia giải quyết tranh
chấp và khách hàng của họ, là những người sẽ đưa ra ý kiến chuyên môn về các đồng nghiệp trong nước
hoặc lĩnh vực hành nghề của họ để xác định các luật sư và công ty luật hàng đầu, từ đó tiến hành nghiên
cứu độc lập và đưa ra các kết quả xếp hạng khách quan và đáng tin cậy.

GV Lawyers tự hào về các thành tựu đạt được và sự công nhận của các tổ chức quốc tế như Asialaw hay
Benchmark Litigation, In-house Community…là những động lực tuyệt vời và đầy thuyết phục để các
luật sư và chuyên gia hàng đầu tại GV Lawyers tiếp tục nỗ lực làm việc chăm chỉ, hiệu quả, và hữu hiệu
nhằm giải quyết các vụ việc phức tạp, các vấn đề khó khăn trong nhiều lĩnh vực đời sống và kinh tế của
các khách hàng trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam và thế giới đang hội nhập toàn diện và nhiều triển
vọng phát triển hợp tác kinh tế mạnh mẽ.

Benchmark Litigation, là một ấn
phẩm có trụ sở tại Hoa Kỳ được
điều hành từ các văn phòng tại
New York của Legal Media Group
thuộc Tập đoàn uy tín Euromoney
Institutional Investor và là một
hướng dẫn pháp lý tập trung vào
vụ kiện để đánh giá các công ty
luật và luật sư hàng đầu.
Benchmark Litigation chủ yếu tập
trung vào thị trường tranh tụng và
tranh chấp ở Bắc Mỹ, bao gồm
Hoa Kỳ, Canada, Mỹ Latinh và
gần đây nhất là Châu Âu và khu
vực Châu Á – Thái Bình Dương.



Tết Canh Tý 2020 là cái tết đầu tiên của GV Lawyers và hẳn cái gì
đầu tiên cũng chứa đựng nhiều cảm xúc và tâm tư nhất.

Như một cách thể hiện tình cảm và cũng là để lưu giữ lại những
điều đáng nhớ này, tập thể chị em phụ nữ của GV Lawyers đã cùng
nhau làm nên một tác phẩm âm nhạc đó là MV “Cái Tết Đầu Tiên
Của Nhà Mình” gửi tặng đến tất cả đồng nghiệp như một món quà
tết đầy tâm huyết. Đây được xem là một sản phẩm “home-made”
khi các công đoạn từ đạo diễn, ý tưởng, hình ảnh, phục trang, ca sĩ,
âm nhạc đều do chính chị em phụ nữ GVL của cả ba văn phòng Sài
Gòn, Đà Nẵng, Hà Nội cùng nhau chung tay xây dựng nên.

“Cung chúc tân xuân phước vĩnh cửu
Chúc trong gia quyến được an khang

Tân niên lai đáo đa phú quý
Xuân đến an khang vạn thọ tường”

www.gvlawyers.com.vn



GV LAWYERS 
VỚI TRÁCH NHIỆM XÃ HỘI 
CỦA DOANH NGHIỆP - CSR

Trong quá trình xây dựng và phát triển, GV Lawyers luôn vững

tâm thực hiện các mục tiêu chung và đồng thời duy trì các hoạt

động có ý nghĩa, thể hiện sự chung sức đối với cộng đồng, trách

nhiệm đối với xã hội qua sự đóng góp và chia sẻ về vật chất lẫn

tinh thần.

GV Lawyers cam kết trong chính sách hoạt động và tạo dựng

thương hiệu của mình đó là hành động tích cực và thường

xuyên đối với các chương trình, sự kiện và hoạt động cộng đồng

…của các tổ chức, đơn vị trong và ngoài nước - nơi mà các giá trị

nhân văn – đạo đức kinh doanh của GV Lawyers được lan tỏa và

thể hiện sức mạnh, niềm tin của mỗi thành viên khi hành động

cho những mục đích tốt đẹp.
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GV Lawyers vinh dự đồng hành và tài trợ cho Tuần lễ Trọng tài và Hòa
giải thương mại Việt Nam 2020 – Vietnam ADR Week 2020 (gọi tắt là VAW
2020) do VIAC hối hợp với gần 20 đối tác khác nhau tổ chức vô cùng quy
mô và Chuyên nghiệp.

Trong chuỗi sự kiện này, có sự tham gia của Ông Lương Văn Lý, là Cố vấn
cấp cao của GV Lawyers cũng là Diễn giả của Hội thảo “Hòa giải thương
mại: Lựa chọn hiệu quả cho giải quyết tranh chấp” Tại hội thảo, Ông Lý đã
trình bày chủ đề của Phiên 2: Tương lai của hòa giải thương mại Việt Nam.

Tuần lễ Trọng tài và Hòa giải thương mại Việt Nam 2020 – Vietnam ADR
Week 2020 diễn ra từ ngày 15 đến 19/6 do VIAC phối hợp với gần 20 đối tác
khác nhau được tổ chức tại hai thành phố lớn nhất cả nước là Hà Nội và TP
HCM.

Đây là chuỗi hoạt động đầu tiên với quy mô lớn tại Việt Nam xoay quanh
chủ đề về các phương thức giải quyết tranh chấp thay thế (ADR), được kỳ
vọng sẽ mở ra nhiều diễn đàn thông tin đa dạng, cập nhật thực tiến trọng
tài và hòa giải thương mại tại Việt Nam cũng như các xu thế mới trên thế
giới.

GV Lawyers Đồng Hành Cùng
Tuần Lễ Trọng Tài Và Hòa Giải

Thương Mại Việt Nam 2020

Vietnam ADR Week 2020 
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Việc thành lập Liên đoàn Kiếm đạo TP.HCM là một
cột mốc lịch sử cho phong trào kiếm đạo tại Thành
phố Hồ Chí Minh, tạo điều kiện xây dựng và quảng
bá kiếm đạo – một môn võ thuật và thể thao tốt đẹp
với tinh thần “Giao kiếm chi ái” (“Trao yêu thương
qua từng đường kiếm”) và đề cao “võ đạo” và “lễ” –
vừa rèn luyện thể chất và đạo đức của người tập
luyện. GV Lawyers rất hân hạnh được đồng hành
cùng Liên đoàn Kiếm đạo TP. HCM với vai trò đối tác
pháp lý hỗ trợ trong suốt quá trình thành lập cũng
như là nhà tài trợ vàng trong Đại hội thành lập của
Liên đoàn.

GV Lawyers cũng xin nhiệt liệt chúc mừng Ông Trần
Thanh Tùng, Luật sư Thành viên của GV Lawyers, đã
được đại hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Liên đoàn
Kiếm đạo TP.HCM, nhiệm kỳ 2020-2025.

GV Lawyers đồng hành cùng
Đại Hội Thành Lập Liên Đoàn
Kiếm Đạo Tp. Hồ Chí Minh Sáng ngày 06/06/2020, tại

Trung tâm huấn luyện và thi
đấu thể dục thể thao Thành
phố Hồ Chí Minh, Liên Đoàn
Kiếm Đạo Tp. Hồ Chí Minh đã
tổ chức thành công Đại hội
thành lập.

Đại hội đã diễn ra với sự tham
dự của đại diện Sở Văn Hóa và
Thể thao, Sở Nội Vụ, đại diện
các hội và liên đoàn thể thao
tại Thành phố Hồ Chí Minh,
khách mời và gần 100 đại biểu.

Đồng Hành Cùng Hoạt Động Xã Hội

www.gvlawyers.com.vn



GV Lawyers hân hạnh đồng hành cùng Cuộc Thi 
Luật Quốc Tế Về Đầu Tư Trực Tiếp Nước Ngoài 2019

(Foreign Direct Investment International rbitration Moot 
FDI Moot 2020)

Đồng hành cùng
FDI Moot 2020 

Với mục đích đào tạo cử nhân luật quốc tế hội nhập có
trình độ ngoại ngữ và kĩ năng tranh tụng về thương
mại đầu tư quốc tế, đây là một sân chơi thú vị dành cho
các sinh viên luật của Việt Nam.

Năm nay, Vòng thi quốc gia FDI Moot 2020 do Hội Luật
quốc tế Việt Nam (VSIL) tổ chức phối hợp với Học viện
Ngoại giao (DAV) đã thu hút tổng cộng 21 đội thi đến
từ 14 trường đại học trên cả nước. Đây là vòng thi có
quy mô đội thi và sức lan tỏa lớn nhất trong 3 năm qua.

Ngày 24 tháng 7 năm 2020, trận chung kết diễn ra tại
Hội trường A, Học viện Ngoại giao, Hà Nội đã công
bố kết quả, hai đội thi xuất sắc nhất trong cả nước là
Jennings (Đại học Luật Hà Nội) và Kateka (Học viện
Ngoại giao) sẽ tiến vào vòng thi Khu vực Châu Á - Thái
Bình Dương được tổ chức tại Seoul, Hàn Quốc.
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Giới thiệu về FDI Moot

Cuộc thi Phiên toà giả định về Luật
quốc tế về đầu tư trực tiếp nước ngoài
(Foreign Direct Investment
International Arbitration Moot - FDI
Moot) được hình thành năm 2006 với
sự phối hợp của năm tổ chức là Trung
tâm CILS (Áo), Đại học King's College
(Anh), Đại học Pepperdine (Mỹ), Đại
học Suffolk (Mỹ) và Hiệp hội Trọng
tài quốc tế Đức (DIS). FDI Moot từ lâu
đã là hoạt động thường niên được tổ
chức rộng rãi trên thế giới nhằm tạo
điều kiện cho sinh viên luật ở khắp
nơi thực hành, trải nghiệm dưới vai
trò là luật sư tranh tụng trước hội
đồng trọng tài “giả định”.

Chúc mừng: Đội Jennings - Đại học Luật Hà Nội: Giải nhất cuộc thi
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Vào ngày 27/05/2020, GV Lawyers chính thức gia nhập và trở
thành Thành viên của Hội Doanh Nhân Trẻ TP. Hồ Chí Minh
(YBA HCM) trong mục tiêu kết nối, nâng cao năng lực quản trị
doanh nghiệp và thúc đẩy giá trị thương hiệu cũng như phát huy
những giá trị cốt lõi của GV Lawyers từ đó tiếp tục mang đến
cho các khách hàng những dịch vụ pháp lý chất lượng, phù hợp
với xu thế đầu tư và phát triển và hội nhập mạnh mẽ với các
doanh nghiệp quốc tế.

Với ưu thế là một công ty luật có sự hoạt động chuyên nghiệp,
ban lãnh đạo và các luật sư với bề dày kinh nghiệm tư vấn trong
nhiều lĩnh vực trọng yếu như: doanh nghiệp, đầu tư, bất động
sản, mua bán & sáp nhập, tranh tụng, trọng tài thương mại, thuế,
lao động & việc làm, đầu tư, ngân hàng, sở hữu trí tuệ, đào tào
pháp luật, giáo dục…., GV Lawyers luôn sẵn sàng nỗ lực bắt kịp
với nhịp độ đầu tư phát triển và nhu cầu pháp lý của các khách
hàng dưới góc độ là một đối tác ổn định và phục vụ tận tình qua
các dịch vụ pháp lý đa dạng, phức tạp, đòi hỏi chuyên môn cao
và sự nghiêm túc với chỉ tiêu dịch vụ mang tính quốc tế và cạnh
tranh.

Vinh dự được đồng hành cùng với YBA
HCM trong chuỗi hoạt động dự kiến
trong thời gian sắp tới, GV Lawyers có cơ
hội tiếp nhận và trao đổi những thông tin
hữu ích, những nội dung mang tính thời
sự được cập nhật nhanh chóng và xuyên
suốt, tham gia tốt các hoạt động xã hội
giúp GV Lawyers tận dụng những thế
mạnh của mình để xây dựng nên những
mối quan hệ tốt đẹp cùng các cá nhân,
doanh nghiệp và tổ chức thành viên trong
YBA và tiến tới thực hiện được những
mục tiêu chung nhất định mà GV
Lawyers cùng YBA cam kết hướng đến
trong quá trình hợp tác và phát triển.

GV LAWYERS THAM GIA
YBA HCM
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VBLC (Vietnam Business Lawyers Club - Câu lạc bộ Luật sư thương mại quốc tế) là một tổ chức liên kết với

Liên đoàn luật sư Việt Nam (VBF) với nhiệm vụ phát triển các luật sư Việt Nam ngày càng hoàn thiện về kỹ

năng và tư duy nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng đối với các cố vấn pháp lý quốc tế.

GV LAWYERS THAM GIA VBLC

Đến với Câu lạc bộ này, GVL mong muốn cống hiến và

mở ra cơ hội để tập hợp và phát triển các luật sư chuyên

nghiệp là chuyên gia về pháp lý, truyền thống quốc tế và

ngoại ngữ để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của tư vấn

pháp lý quốc tế.

Vào ngày 24/10/2019, GVL đã chính thức trở

thành thành viên Câu lạc bộ Luật sư Thương

mại Quốc tế với tư cách là đại diện Thành viên

Tổ chức Chính thức theo Quy chế Tổ chức và

Hoạt động, Quy chế kết nạp và chấm dứt tư

cách Thành viên của Câu lạc bộ.
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Sự Kiện Hội Thảo

GV LAWYERS TRÂN TRỌNG GIỚI THIỆU: LỚP TẬP HUẤN 
“SÓNG NGẦM” M&A – MUA BÁN VÀ SÁP NHẬP: KÊNH 

ĐẦU TƯ HẤP DẪN TRONG THỜI HẬU DỊCH

Vào ngày 25/06/2020, Luật sư điều hành Nguyễn Gia Huy
Chương đã tham gia với tư cách là Diễn giả chính của Lớp tập
huấn có chủ đề: “Sóng ngầm” M & A – Mua bán và Sáp nhập
doanh nghiệp: Kênh Đầu tư hấp dẫn trong thời hậu dịch do
VCCI-HCM phối hợp với Trung tâm Trọng tài Quốc tế Việt
Nam (VIAC) tổ chức.

Là một Luật sư tư vấn hàng đầu và giàu kinh nghiệm trong lĩnh
vực M&A và đầu tư doanh nghiệp, luật sư Chương đã chia sẻ
những nội dung quan trọng về Mua bán & Sáp nhập Doanh
nghiệp (M&A) và các xu hướng “hot” trong phương thức đầu tư
toàn cầu và chiến lược kinh doanh cho sự tăng trưởng và phát
triển của các doanh nghiệp Việt Nam trong thời gian sắp tới.

Có thể thấy rằng, làn sóng “Mua bán & sáp nhập” Doanh nghiệp
(M&A) đã hình thành và phát triển rất lâu trên thế giới, tại Việt
Nam, hoạt động này đã phát triển vượt bậc trong hơn 10 năm
qua và sẽ càng tăng trưởng với quy mô giá trị ngày càng lớn
trong tương lai.

Lớp tập huấn còn có sự tham gia của
TS. Luật sư Nguyễn Quốc Vinh – Luật sư thành viên của

Công ty Luật Tilleke & Gibbins (Việt Nam)

Bản Tin Nội Bộ| Kỳ số 01 - 2020www.gvlawyers.com.vn



Tường Thuật Trực Tuyến Tọa Đàm ‘Những
Vấn Đề Pháp Lý Của Doanh Nghiệp Nhìn
Từ Đại Dịch’

GV Lawyers xin giới thiệu một bài phát biểu ý kiến pháp lý
của Luật sư Trần Thanh Tùng tại buổi tọa đạm trực tuyến:
“Những vấn đề pháp lý của doanh nghiệp nhìn từ đại dịch”
được đăng trên website TBKTSG Online ngày 01/05/2020.
***
(TBKSG Online) – Dịch bệnh Covid-19 đã khiến các doanh
nghiệp không chỉ gặp khó khăn trong kinh doanh mà còn đối
mặt nhiều vấn đề pháp lý phát sinh.

Dịch Covid – 19 có được xem là “trường hợp bất khả kháng”
trong hợp đồng hay không? Việc xử lý các cuộc tranh chấp xảy
ra trong thời điểm này thế nào? Doanh nghiệp phải làm gì để
sửa đổi, chấm dứt hợp đồng mà hạn chế rủi ro ở mức tối đa?
Làm sao để giảm thiểu những rủi ro pháp lý trong giai đoạn
Covid-19?

Luật sư Trần Thanh Tùng: Hậu
quả pháp lý của dịch covid là
đương nhiên, đứng góc độ luật sư
tư vấn, tôi thấy đây là tác động
ảnh hưởng toàn cầu. Đối với
doanh nghiệp là tác động nặng nề
cả từ đầu vào tới đầu

ra.
Với tác động đầu vào, nhiều khách
hàng đề nghị tư vấn làm thế nào
khi bạn hàng từ Trung Quốc
không giao hàng được khiến
nguyên liệu thiếu hụt trầm trọng.
Điều này dẫn đến tình trạng
không có thành phẩm để đáp ứng
các hợp đồng, đơn hàng đã ký
trước đó.

Để giúp doanh nghiệp giải đáp những câu hỏi này, Thời báo Kinh tế Sài Gòn, Hội doanh
nhân trẻ TPHCM và nhãn hàng Tôn Colorbond của Công ty NS Bluescope Việt Nam,
ngày 01-5-2020, tiếp tục tổ chức buổi tọa đàm trực tuyến số 2 với chủ đề “Những vấn đề
pháp lý của doanh nghiệp nhìn từ đại dịch” (buổi tọa đàm số 1 có chủ đề Giải pháp quản
lý nhân sự trong mùa dịch). Tham dự cuộc tọa đàm trực tuyến với tư cách khách mời là
ông Trần Thanh Tùng của Công ty Luật TNHH Global Vietnam Lawyers và luật sư Trần
Võ Quốc Sơn, Luật sư trưởng Công ty TNHH Điện Tử Samsung Việt Nam.

Từ trái sang là MC Quốc Khánh, luật sư Trần Thanh Tùng
của Công ty Luật TNHH Global Vietnam Lawyers và luật sư
Trần Võ Quốc Sơn, Luật sư trưởng Công ty TNHH Điện Tử
Samsung Việt Nam trong buổi tọa đàm sáng 1-5-2020. Ảnh:
Thành Hoa.

www.gvlawyers.com.vn
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Bên cạnh những nỗ lực trong các công việc chuyên môn, cung
cấp dịch vụ tư vấn pháp lý cho khách hàng, các luật sư GVL
còn thường xuyên đưa ra những phân tích pháp lý, ý kiến
bình luận trên các trang báo nổi tiếng về những vấn đề cấp
thiết của xã hội từ đó giúp độc giả có các nhìn khách quan và
hợp lý hơn. Tiêu biểu có thể kể đến một số bài báo sau:

Hai Điểm Yếu Sinh Tử Của Luật Trong Bảo Vệ Cổ Đông Thiểu Số

Bài viết của Luật sư Hoàng Thị Hoài Thu được đăng trên trang Thời Báo Kinh tế Sài
Gòn ngày 16/1/2020.

Trong bài viết này, tác giả đã đề cập và phân tích hai điểm yếu của Luật Doanh
nghiệp 2014 trong việc bảo vệ cổ đông thiểu số. Luật Doanh nghiệp 2014 tạo ra cơ
chế giúp cổ đông thiểu số có cơ hội đưa người của mình vào hội đồng quản trị công
ty, nhưng cũng từ Luật này, cổ đông đa số có thể bãi miễn các thành viên đại diện
cho nhóm thiểu số nhờ ưu thế đa số của họ. Với mong muốn tăng cường sự bảo vệ
đối với cổ đông thiểu số, tác giả cho rằng cần xem xét lại các quy định về HĐQT
trong Luật Doanh nghiệp 2014 và nếu cần, có thể trở lại cơ chế nhiệm kỳ HĐQT theo
Luật Doanh nghiệp 2005. Đồng thời, nên hạn chế khả năng xé nhỏ HĐQT để bầu
nhiều lần cũng như hạn chế khả năng cổ đông lớn bãi miễn thành viên HĐQT do cổ
đông thiểu số đề cử trong nhiệm kỳ tương ứng.

Giải Quyết Tranh Chấp Theo EVIPA

Bài viết của ông Lương Văn Lý và Luật sư Hoàng Phước được đăng trên Thời báo
kinh tế Sài Gòn ngày 19/03/2020, Số 12.2020 (1.527).

Hiện nay Việt Nam đã và đang đàm phán ký kết và thực hiện nhiều hiệp định quốc
tế thì vấn đề giải quyết tranh chấp giữa thương nhân/nhà đầu tư nước ngoài với
Chính phủ ngày càng được quan tâm. Trong bài viết này, tác giả đã đưa ra nhiều
điểm lưu ý quan trọng đối với Hiệp định Bảo hộ đầu tư (EVIPA) như là: (i) giải
quyết tranh chấp tại tòa đầu tư; (ii) trình tự khởi kiện; (iii) phán quyết của tòa đầu
tư; (iv) phương thức giải quyết qua trọng tài; (v) phương thức giải quyết qua hòa
giải. Tác giả cho rằng dù là tranh chấp giữa các chính phủ hay tranh chấp giữa nhà
đầu tư và chính phủ, đối với Việt Nam, các vấn đề này cần được xử lý thích đáng.

Từ Quán Bar Buddha, Nhìn Lại Việc Đặt Tên Doanh Nghiệp

Bài viết của Luật sư Nguyễn Thị Hằng được đăng trên Thời báo kinh tế Sài Gòn
ngày 02/04/2020, Số 14.2020 (1.529).

Sau vụ việc một bệnh nhân người nước ngoài bị lây nhiễm Covid-19 tại quán bar ở
TP.HCM, tác giả nhận thấy rằng còn có nhiều vấn đề pháp lý liên quan đến việc đặt
tên doanh nghiệp và hộ kinh doanh cá thể. Tác giả đã liên hệ Điều 39 Luật Doanh
nghiệp 2014 và Điều 73 của Nghị định 78/2015/NĐ-CP để phân tích và nêu lên quan
điểm cá nhân về việc đặt tên của quán bar Bvddha. Theo ý kiến của tác giả, nếu đi
đến tận cùng về pháp lý, nếu quán Bvddha không tự đóng cửa hoặc điều chỉnh bảng
hiệu cho phù hợp với giấy phép đăng ký hộ kinh doanh cá thể được cấp thì dường
như cơ quan cấp phép cũng không có cơ sở để xử lý.

Hoạt Động Báo Chí
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Covid-19 Là Hoàn Cảnh Thay Đổi Cơ Bản Theo Pháp Luật?

Bài viết của Luật sư Hoàng Thị Hoài Thu và Luật sư Hồ Thị Trâm được đăng trên
Thời báo kinh tế Sài Gòn ngày 16/04/2020, Số 16.2020 (1.531).

Hoạt Động Báo Chí

Bên cạnh việc xem dịch Covid-19 là sự kiện
bất khả kháng để được miễn trừ trách
nhiệm trong một số quan hệ pháp luật lao
động, việc làm, thuế, kinh tế…Tác giả đã
đưa ra một giải pháp khác mà doanh
nghiệp có thể áp dụng là hoàn cảnh thay
đổi cơ bản mà các bên không thể dự liệu
được tại thời điểm giao kết hợp đồng, theo
điều 420 của Bộ luật Dân sự 2015.
Cụ thể hơn, tác giả đã đề cập đến các tiêu chí rất chặt chẽ để xác định sự “thay đổi cơ
bản” của hoàn cảnh nên được áp dụng trong các trường hợp nào. Bên cạnh đó, tác
giả cũng liên hệ đến các điều luật trong Bộ luật Dân sự 2015 về thực hiện hợp đồng
khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản.

Xem xét pháp lý hành vi ‘xù’ hợp đồng dự trữ gạo.

Bài viết của ông Lương Văn Lý được đăng trên chuyên mục Góc nhìn pháp lý – Thời
báo kinh tế Sài Gòn Online ngày 22/04/2020.

Ngành gạo vừa qua đã đối mặt với hàng loạt các biến động thị trường dưới ảnh
hưởng của Covid-19. Đỉnh điểm của trở ngại phát sinh khi ngành gạo lần lượt chứng
kiến hai động thái bất ngờ đó là việc xuất khẩu gạo gặp trục trặc trong quá trình
thông quan và sự kiện hủy bỏ hợp đồng trong đấu thầu lượng gạo dự trữ trong
nước. Tác giả đã liên hệ đến Luật đấu thầu 2013 và Nghị định 63/2014 để phân tích
và đưa ra ý kiến cá nhân về vi phạm, chế tài và cách giải quyết tranh chấp đối với
hành vi từ chối ký kết hợp đồng dự trữ gạo.

Cách kích hoạt điều khoản ‘bất khả kháng’ trong hợp đồng với Covid-19

Một vài ý kiến pháp lý của Luật sư Trần Thanh Tùng phát biểu tại buổi tọa đàm trực
tuyến được đăng trên trang báo điện tử VnExpress ngày 01/05/2020.

Các ảnh hưởng bởi Covid-19 có thể được xem là bất khả kháng, nhưng thực tế triển
khai điều khoản này trong hợp đồng không dễ. Ta có thế dễ dàng nhận thấy Covid-
19 gây ra hậu quả pháp lý nghiêm trọng với nhiều doanh nghiệp.

Nghiêm trọng nhất là làm xáo trộn tình hình kinh doanh, quản trị nhân sự khiến
doanh nghiệp muốn dừng hợp đồng theo điều khoản bất khả kháng. Luật sư Tùng
cũng đề cập đến 3 yếu tố để có thể “kích hoạt” dừng hợp đồng theo điều khoản bất
khả kháng. Theo luật sư Tùng, Covid-19 có thể được xem là một trường hợp để dùng
điều khoản bất khả kháng, nhưng phải chứng minh được người có trách nhiệm thực
hiện hợp đồng đã dùng hết khả năng mà vẫn không thể khắc phục.

Quyền Sử Dụng Hình Ảnh Cá Nhân Dưới Nhãn Quan Đạo Đức Và Pháp Luật

Bài viết của Luật sư Lê Quang Vy – Luật sư Hoàng Thị Hoài được đăng trên website
Luật sư Việt Nam Online ngày 07/05/2020.

Trong bài viết này, tác giả đã nêu lên thực trạng ngày càng tăng của việc sử dụng
hình ảnh cá nhân mà chưa được sự đồng ý của người đó. Từ đó, tác giả liên hệ đến
những quy định của luật pháp như Bộ luật Dân sự 2015, Luật Báo chí 2016,và Luật
Sở hữu Trí tuệ để phân tích và đưa ra ý kiến về cơ chế bảo vệ quyền đối với hình ảnh
cá nhân hiện nay.

Theo tác giả, mặc dù các nhà làm luật đã xây
dựng nhiều cơ sở pháp lý nhằm bảo vệ quyền
đối với hình ảnh của cá nhân nhưng chúng ta
cần tránh chia sẻ hình ảnh nhạy cảm, hình ảnh
không được phép trên mạng xã hội. Đồng thời,
cần đẩy mạnh thực thi pháp luật, xử lý các hành
vi vi phạm.

www.gvlawyers.com.vn



Hoạt Động Báo Chí

Thẩm quyền giải quyết tranh chấp hợp đồng thương mại khi hoàn cảnh thay đổi bởi Covid-19

Bài viết của Luật sư Hồ Thị Trâm – Luật sư Hoàng Thị Hoài Thu – Chuyên gia Lương Văn Lý được đăng trên website Luật sư Việt Nam Online ngày
07/05/2020.

Dịch bệnh đã kéo theo hậu quả là kinh tế hầu hết các nước đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Trong số đó, việc thực hiện quyền, nghĩa vụ của các bên theo
những hợp đồng đã giao kết cũng bị ảnh hưởng. Liên hệ đến Điều 420 của Bộ luật Dân sự 2015 tác giả đã cho thấy khi điều luật ghi nhận rằng thẩm quyền
giải quyết tranh chấp trong trường hợp nhất định thuộc về “Tòa án” thì điều đó có nghĩa là Tòa án sẽ có thẩm quyền giải quyết tranh chấp đó, chứ không
phải Trọng tài hay cơ quan có thẩm quyền khác sẽ được quyền giải quyết tranh chấp.

Quy định của các luật, bộ luật khác về thẩm quyền giải quyết một số tranh chấp
trong các lĩnh vực chuyên ngành

Bài viết của Luật sư Hoàng Thị Hoài Thu, Luật sư Hồ Thị Trâm, và Chuyên gia Lương Văn được đăng trên
website Luật sư Việt Nam Online ngày 08/05/2020.

Trong bài viết này, tác giả đã phân tích và đưa ra các ý kiến cá nhân đối với Quy định của các luật, bộ luật
khác về thẩm quyền giải quyết một số tranh chấp trong các lĩnh vực chuyên ngành. Cụ thể tác giả đã phân
tích chi tiết Quy định của các Luật Thương mại 2005, Luật Đất đai 2013, Bộ luật Lao động 2012. Theo ý kiến
của tác giả nhận định rằng khi pháp luật hiện hành thể hiện thẩm quyền giải quyết tranh chấp nói chung hay
tranh chấp khi hoàn cảnh thay đổi cơ bản thuộc về “Tòa án” thì chỉ có thể hiểu rằng pháp luật chỉ đang đề
cập đến Tòa án mà không thể hiểu rằng “Tòa án” bao gồm cả Tòa án, cả Trọng tài và những cơ quan có thẩm
quyền khác. Điều khoản Trọng tài này sẽ không được áp dụng trong trường hợp tranh chấp phát sinh do
hoàn cảnh thay đổi cơ bản.

Học phí trong những ngày giãn cách xã hội: Thu hay không thu?

Bài viết của Luật sư Hồ Thị Trâm được đăng trên website Luật sư Việt Nam Online ngày 12/05/2020.

Sự kiện bất khả kháng gỡ bỏ nghĩa vụ cơ bản của nhà trường là cung cấp dịch vụ giáo dục thì ở chiều ngược lại, phụ huynh cũng
phải được miễn trừ nghĩa vụ chính là nghĩa vụ thanh toán học phí. Dưới khía cạnh pháp lý, vụ việc này được nhìn nhận là quan hệ
hợp đồng dịch vụ giáo dục. Bên cạnh đó, tác giả cũng nêu lên những vấn đề pháp lý khác xung quanh việc đóng học phí học
online trong thời gian Covid-19. Đây được xem là một dịch vụ mới của trường tuy nhiên lại không có cơ sơ pháp lý để thay học phí
dịch vụ giáo dục truyền thống bằng học phí dịch vụ giáo dục trực tuyến. Theo ý kiến của tác giả, giải pháp hợp lý nhất là nhà
trường và phụ huynh cần ngồi lại để thỏa thuận về nội dung chương trình và học phí cho dịch vụ giáo dục trực tuyến.



Hoạt Động Báo Chí

WeFit phá sản, khách hàng bỏ vài chục triệu mua thẻ tập, spa liệu có mất
trắng?

Bài bài chia sẻ thông tin liên quan đến quyền lợi khách hàng khi WeFit phá
sản của Luật sư Trần Thanh Tùng được đăng trên chuyên mục Doanh Nghiệp
của website CafeF (cafef.vn) ngày 13/05/2020.

Sau khi WeFit tuyên bố phá sản, nhiều khách hàng bỏ cả chục triệu mua thẻ
tập thể hình, yoga đã liên hệ với doanh nghiệp này nhưng hoặc máy bận hoặc
được trả lời chưa thỏa đáng. Tuy nhiên, tác giả đã liên hệ đến Điều 54 của
Luật Phá sản để cho thấy thứ tự ưu tiên mà tài sản của WeFit sẽ chi trả cho
khách hàng là sau cùng. Do đó, theo ý kiến của tác giả, cơ hội để họ đòi tiền sẽ
không cao vì phải ưu tiên cho các chủ nợ khác và chưa chắc tài sản của WeFit
sau khi bán đi còn đủ để trả nợ cho các chủ nợ.

Tác giả được hưởng lợi ích gì khi EVFTA có hiệu lực?

Bài viết của Luật sư Lê Quang Vy & Luật sư Nguyễn Thị Hằng được đăng trên
website Luật sư Việt Nam Online ngày 21/05/2020.

Ngày 12/02/2020, Nghị viện Châu Âu đã chính thức phê chuẩn Hiệp định thương
mại tự do giữa Việt Nam và Liên minh Châu Âu (“EVFTA”). Đây là một cơ hội
nhưng cũng không kém phần thách thức và có ý nghĩa quan trọng đối với Việt
Nam. Bài viết này đã phân tích các lợi ích của tác giả khi EVFTA có hiệu lực đồng
thời cũng đề cập đến một số quyền như: quyền độc quyền của tác giả và của
người biểu diễn; quyền được hưởng thù lao của người biểu diễn và nhà sản xuất
bản ghi; quy định về quyền bán lại của nghệ sĩ đối với tác phẩm nghệ thuật. Theo
ý kiến của tác giả bài viết, có thể nói Luật SHTT của Việt Nam về cơ bản hầu như
đã đáp ứng các yêu cầu của EVFTA, đều có những điều khoản tương thích với
EVFTA. Vấn đề còn lại mà giới văn nghệ sĩ cũng như các nhà tư vấn luật mong
chờ đó là cơ chế thực thi hiệu quả.
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Với mục đích nhằm tạo ra một môi trường để toàn thể các nhân viên
GVL có cơ hội được trao dồi, rèn luyện và phát triển kỹ năng giao
tiếp tiếng Anh ngay trong môi trường làm việc, vào ngày 09/06/2020,
GVLEC chính thức được thành lập.

Thông qua các buổi thảo luận với nhiều chủ đề mang tính pháp lý và
thời sự vào hàng tuần, các buổi thảo luận của GVLEC đã thu hút
được đông đảo nhân viên GVL hưởng ứng và tham gia.

GVLEC với đội hình thành viên trẻ trung, năng động, cùng với một
tinh thần nhiêt huyết và ham học hỏi chắc chắn sẽ là một môi trường
tốt để toàn bộ nhân viên GVL có thể cải thiện và nâng cao khả năng
ngoại ngữ của mình một cách tự tin và chuyên nghiệp hơn.

GLOBAL VIETNAM LAWYERS 
ENGLISH CLUB (GVLEC)

Từ khi thành lập tới nay, GVLEC đã tổ chức nhiều buổi thảo luận
với các chủ đề thú vị như: Black Lives Matter (Người da màu đáng
được sống), Hẹn hò trực tuyến, Tuổi trẻ - đừng để nó đi qua một
cách lãng phí, Làm thế nào để cải thiện năng suất làm việc - Kinh
nghiệm và chia sẻ; Những món ăn lạ lùng trên thế giới,… và đặc biệt
nhất là chương trình “Moot Arbitration Contest”.

Chương trình Moot Arbitration Contest được xem là một bước tiến
mới trong việc tổ chức và hoạt động của GVLEC, các thành viên
GVLEC tranh luận với nhau bằng tiếng Anh nhằm giải quyết tranh
chấp trong phiên họp trọng tài giả định. Trong thời gian sắp tới,
GVLEC sẽ duy trì việc tổ chức các buổi thảo luận vào mỗi tuần và
hứa hẹn các buổi thảo luận sắp tới của GVLEC sẽ ngày càng thú vị,
chất lượng và chứa đựng nhiều tri thức về những vấn đề thực tế.
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Hoạt Động Đào Tạo Nội Bộ

Đây là một hoạt động bổ ích mang tính định kỳ được thực hiện 2 tuần
1 lần, thu hút sự tham gia của tất cả các cấp nhân viên (bao gồm thực
tập sinh, Trợ lý Luật sư, Luật sư, Luật sư Cao cấp) và cả đội ngũ Luật
sư Thành viên quản lý của công ty.

Trong sáu tháng đầu năm 2020, GV Lawyers đã tổ chức được 07 buổi
đào tạo nội bộ với các đề tài cực kỳ “thời sự” và hữu ích như:

1. Đào tạo nội bộ về quản lý quy trình làm việc.
2. Giới thiệu khái quát về Trọng tài thương mại tại Việt Nam.
3. Áp dụng Luật Cạnh tranh trong các giao dịch Mua bán – Sáp nhập

doanh nghiệp.
4. Cập nhật và hệ thống hóa thông tin liên quan đến vụ án Hồ Duy

Hải.
5. Tổng quan Điểm mới của Luật Doanh nghiệp 2020.
6. Kế toán - Kiểm toán trong công tác tư vấn pháp lý.

Thông qua các buổi đào tạo nội bộ này, nhân viên học được những
“kiến thức thực chiến” mà không có chương trình hay hội thảo đào
tạo bên ngoài nào có thể mang lại được. Đây là nơi mọi người ngồi
lại cùng nhau để chia sẻ kinh nghiệm làm việc, trao đổi các ý kiến
pháp lý đối với các vấn đề đang được quan tâm ở từng thời điểm,
cập nhật những kiến thức mới, những thay đổi quy định của luật,
từ đó nhân viên có thể trang bị cho mình những kỹ năng, kiến thức
cơ bản để có thể làm việc tốt hơn, giúp nhân viên nâng cao nhận
thức, tiếp cận thông tin, sự đổi mới của pháp luật theo nhiều
hướng, nhiều chiều để hỗ trợ cho công việc cũng như việc tư vấn
cho khách hàng.



Hoạt Động Đào Tạo Nội Bộ

GV Lawyers tin rằng, thông qua các buổi đào tạo nội bộ trên,

chúng tôi đã có thể tập trung xây dựng một đội ngũ làm việc

chuyên môn cao hơn. Tăng cường mối quan hệ, giao tiếp và

tương tác giữa các nhân viên tạo điều kiện tuyệt vời để thúc

đẩy công việc nhóm. Và từ đó giúp GV Lawyers ngày càng

nâng cao chất lượng dịch vụ và đạt được mục tiêu kinh

doanh đề ra.
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PHÁT TRIỂN 
ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

Cùng đồng hành và vượt qua những ngày đầu khởi sự đầy thách thức đối với GVL, đến
thời điểm hiện tại, GVL có một hệ thống bao gồm các Luật sư, Trợ lý pháp Luật, và bộ
phận hành chính hỗ trợ vững chắc được đào tạo, thực hành và có kinh nghiệm hành nghề
pháp lý lâu năm cho những Công ty Luật nổi tiếng hàng đầu Việt Nam.

Tại GVL, họ không ngừng lại trau dồi để nâng cao kiến thức chuyên môn, kỹ năng hành
nghề, năng nỗ trong công việc và tất nhiên, với mục đích cuối cùng nhằm mang đến dịch
vụ tư vấn pháp lý tốt nhất cho Quý Khách hàng.

Hội đồng Luật sư Thành viên gửi lời cảm ơn đến toàn thể nhân viên, những mảnh ghép
đóng góp to lớn, góp phần vào sự phát triển lớn mạnh của GVL.

Song song đó, Hội đồng Luật sư Thành viên đã có quyết định đề bạt những cá nhân có sự
nỗ lực trong thời gian qua: chị Ngô Thị Diễm, chị Phạm Thị Hiền, chị Nguyễn Thị Hằng,
anh Trần Minh Quyết, – đang công tác tại văn phòng Trụ sở chính Hồ Chí Minh, và anh
Đỗ Đức Anh – đang công tác tại văn phòng Chi nhánh Hà Nội.

Ngay sau đây, chúng ta hãy lắng nghe và chia sẻ những niềm vui này cùng họ nhé.

Ngô Thị Diễm– Luật sư Cấp cao

Trong giai đoạn của những ngày đầu khởi sự đầy thách
thức đối với GVL, việc được đề bạt lên vị trí Luật sư Cấp
cao là một sự ghi nhận đáng trân quý với Diễm.

Nhìn lại chặng đường phấn đấu với sự hỗ trợ, đồng hành
và giúp đỡ của các anh chị Luật sư Thành viên và các bạn
đồng nghiệp tại GVL, Diễm càng có thêm động lực để
phấn đấu, góp phần cho những mục tiêu phát triển chung
của GVL cũng như những thử thách tiếp theo của bản
thân ở vị trí mới.
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Đỗ Đức Anh – Luật sư

“Thật khó để tìm được một anh chàng tốt đến mức
tháng nào cũng cấp ngân lượng, năm nào cũng cho đi
du lịch, khám sức khỏe, cuối năm cho ăn tiệc hạng sang,
bốc quà trúng “quả táo cắn dở”, đến tết lại mừng tuổi
không-ít-hơn 01 tháng lương. Nếu có anh nào tốt thế
chắc chỉ có anh GVL (còn ai trồng khoai đất này!). Nói vui
một chút để lấy không khí vui tươi cho nửa năm vừa
qua ạ, và cũng là để cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của
“anh” GVL và sự chỉ bảo, hỗ trợ tận tình của các bác, các
anh chị, các bạn GVLers thân yêu.

Nhận nhiệm vụ mới, Đức Anh sẽ tiếp tục nỗ lực cùng
với toàn thể gia đình GVL vững bước thành công. Mong
sẽ tiếp tục được gia đình GVL tin yêu, hỗ trợ như thời
gian vừa qua ạ.”

Phạm Thị Hiền – Luật sư

“Được đề bạt vào vị trí mới là cột mốc thực sự rất đáng ghi nhớ trong sự
nghiệp của mình. Mình tin rằng, không chỉ riêng mình, mà bất cứ nhân viên
nào tại GV Lawyers cũng sẽ đều cảm thấy rất hãnh diện và tự hào khi được đề
bạt vào vị trí mới, vì điều đó minh chứng rằng, mọi sự sự cố gắng và nổ lực
của mỗi cá nhân đều được các Luật sư thành viên ghi nhận xứng đáng.

Mình xin chân thành cảm ơn các Luật sư thành viên đã dìu dắt và hướng dẫn
để mình từng bước trưởng thành và hoàn thiện bản thân, xin cảm ơn các anh
chị đồng nghiệp tại GV Lawyers đã luôn sẵn sàng hỗ trợ để mình hoàn thành
tốt công việc.

Mình sẽ tiếp tục phấn đấu và giữ vững nhiệt huyết của mình để có thể
hoàn thành tốt nhất công việc được giao, góp phần vào sự phát triển và lớn
mạnh hơn nữa của GV Lawyers.”

www.gvlawyers.com.vn
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Nguyễn Thị Hằng – Luật sư

Tuy mới chỉ đảm nhiệm vị trí mới một thời gian ngắn, nhưng khoảng
thời gian này mang đến cho Hằng nhiều thách thức, cơ hội cùng
những trải nghiệm thật thú vị. Vui có, buồn có, tất cả tạo nên những
mảnh ghép nhiều màu sắc và sẽ là những cột mốc đáng nhớ trên con
đường sự nghiệp.

Hằng xin gửi lời cảm ơn đến Hội đồng Luật sư Thành viên cùng các
bạn đồng nghiệp đã hỗ trợ Hằng rất nhiều trong suốt quá trình làm
việc. Chúng ta cùng tiếp tục bước về phía trước nhé. Chúc mọi người
một ngày tốt lành

Trần Minh Quyết – Luật sư

Trước hết là cảm ơn rất nhiều với các anh chị cấp trên dễ
thương đã luôn hỗ trợ, động viên vào những thời điểm
khó khăn nhất, deadline gấp rút, cũng như các bạn cùng
nhóm luôn chia sẻ, giúp đỡ liên tục và kịp thời.

Trách nhiệm mới là lớn và áp lực, tuy nhiên hy vọng với
việc thay đổi và điều chỉnh bản thân, cùng với sự lắng
nghe, sẽ giúp mình trưởng thành lên hằng ngày, để phù
hợp với công việc được giao.

www.gvlawyers.com.vn

Bản
Tin N

ộiBộ| K
ỳ số

01 -2020



Xin Chào Các Thành Viên Mới

Trong tình hình dịch bệnh Covid-19, GVL nói riêng và các Doanh nghiệp tại Việt Nam nói chung cũng gặp khá nhiều khó khăn trong các khâu
vận hành và xử lý công việc. Việc tuyển dụng nhân sự hay vấn đề tài chính mùa dịch cũng là một vấn đề đáng được cân nhắc.

Nhưng mặt khác, để đáp ứng nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý của Khách hàng, GVL cần xây dựng đội ngũ nhân sự vững chắc, bao gồm những
gương mặt mới tiềm năng, nhiệt huyết và triển vọng để cùng đồng hành và vượt qua khoảng thời gian khó khăn này. GVL tin rằng, các bạn là
những mảnh ghép phù hợp, và gắn bó với chúng tôi trong tương lai.

Sau đây, hãy cùng lắng nghe cảm xúc chia sẻ của những mảnh ghép mới sẽ tạo thành một khối thật vững vàng với GVL nhé!

Nguyễn Ngọc Hồ – Trợ lý Luật sư

Global Vietnam Lawyers được biết đến là một trong những công ty
luật hàng đầu Việt Nam. Được làm việc trong môi trường chuyên
nghiệp cùng với những người đồng nghiệp nhiệt tình, thân thiện
và tài năng là cơ hội để tôi để tích lũy kinh nghiệm, nâng cao
chuyên môn. Với những buổi training nội bộ cùng những chủ đề
hữu ích và câu lạc bộ tiếng anh nơi để mọi người nâng cao trình độ
ngoại ngữ. Đối với tôi, mỗi ngày đi làm là một ngày học hỏi cùng
những niềm vui, GVL dần trở thành ngôi nhà thứ hai của tôi, là nơi
tôi dành phần lớn thời gian không chỉ để làm việc đơn thuần mà
còn là nơi mang lại cho tôi những tiếng cười và những “người
bạn” mới.

Con đường trở thành một luật sư chân chính với tôi còn rất dài và
tôi biết mình sẽ còn phải cố gắng nỗ lực rất nhiều nhưng em sẽ
không bao giờ quên bước khởi đầu ngọt ngào đã chắp cánh đam
mê với nghề mà tôi có với GVL. Tôi sẽ tiếp tục trau dồi bản thân,
không ngừng học hỏi để xứng đáng là một thành viên trong đại gia
đình này.

www.gvlawyers.com.vn



Đỗ Hoàng Long – Trợ lý Luật sư

Một niềm vui vỡ òa đối với em khi được trao
cơ hội làm việc lại Global Vietnam Lawyers
trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19
đang bùng phát. Em vẫn nhớ cảm xúc hạnh
phúc, nghẹn ngào vào sinh nhật 04 tháng 04
(trong giai đoạn cách ly xã hội), em nhận được
cuộc gọi từ Global Vietnam Lawyers thông báo
em đã được trao cơ hội làm việc tại đây.

Đối với em, mỗi ngày được đi làm là một niềm
vui nên em tự hứa với chính mình sẽ luôn làm
việc, học tập nghiêm túc để bản thân ngày một
tiến bộ, vững vàng hơn qua từng năm tháng.

Võ Hoàng Ân – Trợ lý Luật sư

Nhân kỷ niệm 1 năm thành lập GVL, và cũng gần 1 năm tôi được
gắn bó với GVL. Ở các thành phố lớn, việc những người trẻ tuổi hiện
nay thường xuyên thay đổi công việc không có gì là xa lạ. Những
trường hợp như thế sẽ không thế cảm nhận được sự gắn bó, đoàn
kết và chứng kiến sự phát triển từng ngày của 1 tập thể lớn. Và tôi
cũng vậy, mặc dù chỉ mới có gần 2 năm kinh nghiệm nhưng tôi đã
làm việc ở 3 công ty khác nhau. Nhưng sau thời gian làm việc tại
GVL, quãng thời gian mà thực sự không quá dài, nhưng nó lại mang
lại cho tôi những tình cảm rất đặc biệt và rất khó có thể diễn tả bằng
lời. GVL cũng là nơi tôi gắn bó và làm việc lâu nhất ở thời điểm hiện
tại và cũng là nơi mà tôi muốn dành thêm nhiều thời gian hơn nữa
với “gia đình thứ hai” của mình.

Làm việc tại GVL tôi cảm thấy như
mình đang được sống trọn vẹn hơn
cuộc sống này, đơn giản vì ở đây tôi
tìm thấy sự đam mê, niềm tin và cả
niềm vui trong công việc. Xung
quanh tôi là những luật sư tài ba,
nhân viên giỏi và nhiệt tình giúp đỡ
đồng nghiệp nên tôi có nhiều cơ hội
để học tập và rút ra những kinh
nghiệm cho riêng mình. Tôi mong
muốn được làm việc tại GVL lâu dài
hơn nữa và có những bước tiến xa
hơn trong công việc và sự nghiệp
của mình.

Cảm ơn GVL! Xin gửi đến GVL lời
chúc thành công nhất!

Lê Nguyễn Anh Trúc
Trợ lý Luật sư

Ngày mới chập chững đặt chân vào GV
Lawyers, cảm giác của một cô bé thực
tập sinh, lần đầu tiếp xúc với môi
trường công sở như mình là thích cực –
một môi trường làm việc chuyên
nghiệp, nghiêm túc, đến độ mình có
hơi “ngộp” một tí nhưng lại gần gũi và
ấm áp đến lạ. Các Anh Chị trông cực kỳ
“ngầu” trong ánh nhìn đầu tiên của
mình hóa ra lại cực kỳ thân thiện, vui
vẻ và lúc nào cũng sẵn lòng chỉ bảo cho
mình những điều nhỏ nhặt nhất từ kĩ
năng làm việc đến cả những kinh
nghiệm trong cuộc sống.

Có lẽ chỉ ở đây mới cho mình cảm giác thật sự khát khao và cuối cùng mình
cũng đã đạt được mục tiêu trở thành một thành viên của mái nhà chung GV
Lawyers. Riêng đối với mình, mình đã mơ ước và tìm được đúng “người”.
Mình tin rằng GV Lawyers sẽ cho mình những hành trang cực kỳ quý báu để
mình có thể vững bước trên bước đường sự nghiệp sau này.



Cựu nhân viên: Nguyễn Gia Thịnh – Luật sư

Sau những năm tháng gắn bó, cùng làm việc và cùng chung vui những
chuyến đi với Gia đình GVL. Gia Thịnh đã chọn cho mình một hành trình
mới, thử thách mới, mà trong hành trình đó GVL chắc hẳn sẽ là một kỷ
niệm đẹp để Gia Thịnh nhớ về.

Sự thành công của GVL hôm nay, luôn có hình bóng của các Nhân viên
cũ, hiện tại, và tương lai. Thế nên nhân đây, GVL gửi lời cám ơn vô cùng
sâu sắc đến Quý nhân viên, những người đã dành tuổi trẻ, năng lượng,
nhiệt huyết, và kinh nghiệm chuyên môn của mình vì Khách hàng và
GVL của chúng ta.

Hơn thế nữa, gia đình GVL chúc Gia Thịnh thật nhiều sức khỏe để thực
hiện những hoài bão, những dự định mới cho tương lai.

Chào Tạm Biệt
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Year End Party là một hoạt động
không thể thiếu trong những dịp cuối
năm vì đây là thời khắc đặc biệt đánh
dấu chặng đường hoạt động trong
suốt một năm qua của GVL. Ngoài ra
đây cũng là thời điểm, là cơ hội để tập
hợp đầy đủ tất cả các thành viên của
GVL ở khắp các chi nhánh, tổng kết lại
hoạt động trong năm và có nhũng
động thái khuyến khích dành cho
nhân viên trong công ty.

Một năm làm việc thật nhiều cố gắng
và nỗ lực sắp qua đi, để chào đón năm
mới Canh Tý và ghi nhận những đóng
góp tích cực của toàn thể nhân viên
trong công ty, GVL đã tổ chức chương
trình tiệc Tất niên vào 20/12/2019 với
chủ đề “White Party”.

Buổi tiệc là nơi các thành viên GVL
được gặp nhau, vui chơi và tổng kết
lại năm mới, đề ra kế hoạch thắng lợi
trong năm tiếp theo. Trong không gian
sang trọng và ấm cúng của khán
phòng lớn tại khách sạn Caravelle, Ban
Lãnh đạo và toàn thể nhân viên GVL
đã có những thời khắc đáng nhớ khi
cùng nhìn lại một năm đã qua và tổng
kết những thành quả đã đạt được.

Sự Kiện Year-End Party 
Tháng 12/2019

www.gvlawyers.com.vn



Sự Kiện Year-End Party Tháng 12/2019

Sân khấu luôn sôi động và tươi vui với

những ca khúc Giáng sinh an lành và rộn

ràng đón chào Năm mới. Cùng với đó là

những nụ cười rạng rỡ của sự gắn kết, sẻ

chia, của tình đồng nghiệp thân thiết. Buổi

tiệc đã diễn ra vô cùng ấm áp, vui vẻ, đầy

thân tình tại với không gian đầm ấm, trang

trọng mà gần gũi.

Năm 2019 là một năm ghi dấu ấn đặc biệt
của GVL. Bằng lòng nhiệt huyết, sự nỗ
lực không mệt mỏi, Ban Lãnh đạo và toàn
thể nhân viên đã cùng vượt qua mọi khó
khăn, thử thách.

Phát biểu khai mạc chương trình, ông
Lương Văn Lý đánh giá cao những nỗ
lực, cố gắng của toàn thể cán bộ nhân
viên trong suốt năm qua, đồng thời chia
sẻ những định hướng phát triển, mục
tiêu, nhiệm vụ của GVL trong năm 2020.
Bên cạnh đó, ông Lương Văn Lý cũng đã
có vài lời nhắn nhủ chân thành gửi đến
các thành viên của đại gia đình GVL.

Trong không gian thân tình, các thành viên của GVL đã
cùng ngồi lại với nhau, nhìn lại những dấu ấn đã qua và
hẹn nhau những mục tiêu mới, cao hơn, xa hơn trong
năm Canh Tý 2020.
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Kết thúc năm 2019, GVL quyết tâm mạnh mẽ đã sẵn
sàng giương cánh buồm ra khơi với nhiều đổi mới,
không ngừng nâng cao chất lượng, tiến những bước dài
rộng để mỗi năm nhìn lại sẽ có thật nhiều cảm xúc đáng
nhớ cùng những thành công ấn tượng.

Cũng tại chương trình Tất niên, các thành viên GVL đã tự dàn dựng và
trình diễn nhiều tiết mục nhằm “làm nóng” thêm bầu không khí của buổi
tiệc. Các tiết mục dù chỉ được luyện tập trong vòng 2 tuần ngắn ngủi
nhưng thực sự đã mang lại vô vàng bất ngờ và thích thú cho mọi người.
Đó còn là lời cảm ơn mà tất cả các thành viên của GVL muốn gửi đến Ban
Lãnh đạo - những người anh cả luôn vững vàng tay lái đưa con thuyền
GVL vượt qua khó khăn, tạo điều kiện để toàn thể anh chị em có cơ hội
phát triển, khẳng định năng lực của mỗi cá nhân.

Về cuối chương trình, tiết mục bốc thăm trúng thưởng đã mang lại nhiều
bất ngờ và niềm vui, góp phần làm chương trình Tất niên của GVL trở
nên trọn vẹn và hạnh phúc hơn. www.gvlawyers.com.vn
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GẶP NHAU CUỐI NĂM 2019
Trong không khí rộn ràng chào đón một năm mới, tạm gác lại những
“deadlines” trong công việc, tất cả thành viên của GVL đã cùng quây quần
bên nhau trong bữa trưa cuối năm ngày 31/12.

Sàn đấu bowling như rực lửa bởi âm thanh hò reo cổ vũ khi các tỷ số chỉ sát sao nhau, có thể
nói tất cả thành viên của GVL dù khi làm việc hay vui chơi cũng đều tham gia hết mình hết
sức với mong muốn đạt được những kết quả tốt nhất.

Những cú ném bóng như ném đi hết những khó khăn mà GVL đã trải qua trong 1 năm vừa
qua để chào đón một năm mới đầy khởi sắc và vui tươi hơn.

Sau bữa trưa, các thành viên GVL lại hết mình tham gia vào trận thi đấu
Bowling. Bowling cuối năm là một hoạt động thường niên của GVL và
vì GVL.
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GV Lawyers Chúc Mừng Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8-3

Tháng ba lại về trong niềm hân hoan của tất cả mọi người, là tháng
của tuổi trẻ, của hy vọng và đặc biệt hơn hết là tháng để tôn vinh
những người phụ nữ trong gia đình, những người trong vai trò làm
vợ, làm mẹ. Ngày quốc tế phụ nữ 8-3 luôn là một ngày thiêng liêng
như thế để tất cả chúng ta có thể gửi đến những lời chúc tốt đẹp
nhất cho một nửa của thế giới.

“Hôm nay mùng tám tháng ba
Chúc toàn phụ nữ mặn mà để thương

Như bông hoa đẹp tỏa hương
Để cho ai đó vấn vương cỏi lòng

Siêng năng chịu khó cần cù
Tham gia, học tập không ngừng nâng cao”

Bản Tin Nội Bộ| Kỳ số 01 - 2020



GV Lawyers Chúc Mừng Ngày Quốc Tế Phụ Nữ 8-3

Vào ngày này, các “đấng mày râu” của GVL đã âm thầm chuẩn bị và trang trí một buổi tiệc nhỏ mừng ngày 8/3
đầy bất ngờ. Chị em GVL ngày hôm đó đã vô cùng hạnh phúc với những món quà nho nhỏ, những món ăn
ngon ngon và những màu sắc trang trí xinh xinh. Đây đều là tấm lòng của các soái ca GVL với lời chúc tất cả các
thành viên nữ GVL luôn xinh đẹp, giỏi giang, duyên dáng, được hạnh phúc trong gia đình, được nâng niu
trong tình yêu và luôn được quan tâm, chia sẻ, yêu thương trong ngôi nhà chung GVL.



KẾT NẠP CHÀNG RỂ QUÝ Bản Tin Nội Bộ|Tháng 6-2020

Lễ cưới của cặp đôi
chị Ngô Thị Diễm và anh Nguyễn Danh Công

Sau nhiều năm tháng chống ế, Diễm đã
chính thức rời FA Hội vào ngày 27.10.2019
vừa qua. Lễ cưới được tổ chức tại Phú Yên,
quê hương của cô dâu nơi có biển xanh, cát
trắng và nắng vàng. Ngày vui của cặp đôi
có sự chứng kiến của người thân, bạn bè và
đồng nghiệp.

Tập thể 500 anh chị em phía Hà Nội, HCM
và Đà Nẵng rất vui mừng và nhiệt liệt gửi
lời chúc phúc đến chị Diễm Ngô và anh
Danh Công. Chúc cho đôi vợ chồng trẻ
trăm năm hạnh phúc.

Lễ cưới của cặp đôi chị Vũ Lâm Đông Anh và anh Đinh Xuân Hiệp

Sau những tháng ngày chăm chỉ, đóng hụi hè gần 10 năm của Quý Cô độc
thân Đông Anh, thì ngày 11/7/2020 vừa qua, cô gái vàng trong làng 8x của
GVL cũng chịu “hốt hụi” lên xe hoa về nhà chồng. Đám cưới ấm áp đã diễn
ra tại vùng biển Nha Trang, quê hương xinh đẹp của cô dâu, môt đêm trong
khung cảnh lãng mạn với những lời chúc phúc tốt đẹp đến từ gia đình, bạn
bè và đồng nghiệp 3 miền GVLers.

Gia đình GVLers đã rất vui mừng
chào đón, kết nạp chàng rể quý
Xuân Hiệp về với gia đình của
chúng ta và chúc cho cặp đôi trăm
năm hạnh phúc, thủy chung trọn
vẹn và luôn luôn ngập tràn tiếng
cười trong cuộc sống.

Lễ cưới của cặp đôi anh Hoàng Phước và chị Tuyết Nhu

Sau những chuỗi ngày Gia đình GVL háo hức, hạnh phúc nhận tin
“gả đi” thì vào đầu tháng 11/2019, GVLers chúng ta lại được dịp
nhộn nhịp, lâng lâng vui sướng “rinh” về một cô dâu hiền xinh xắn.

CHÀO ĐÓN NÀNG DÂU HIỀN

Tấm thiệp nhỏ xinh cũng đã trao
đến tay người thân, gia đình, bạn
bè và anh chị em đồng nghiệp
GVLers, để báo tin rằng vào ngày
24.11.2019, anh Hoàng Phước của
chúng ta chính thức thoát kiếp
“độc thân nhưng chưa vui lắm”
để chuyển sang cuộc sống mới có
“chị hai” chờ đợi ở nhà để được
“vui hơn”.

Thay mặt và đại diện cho 96.2
triệu dân Việt Nam, hơn 8.99 triệu
người dân Sài Gòn, 13.000 Luật
sư, 5.000 Luật sư Tập sự, và 60
Nhân tài đang làm việc cho GV
Lawyers, chúng tôi nhiệt liệt chúc
mừng cho cặp đôi nhan sắc
Hoàng Phước và Tuyết Nhu.
Chúc cô dâu chú rể trăm năm
hạnh phúc, thủy chung trọn vẹn,
đi về có nhau.
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Xin Chào Những
Thiên Thần Nhỏ

Trẻ nhỏ sẽ không nhớ bạn vì vật chất bạn cho chúng, mà vì tình cảm
bạn dành cho chúng.

Children will not remember you for the material things you provided but for the feeling that you 
cherished them. – Richard.L.Evans



Chào các cô chú, tên của con là Ngô Hải
Minh, tên gọi thân thiện và vô cùng ngoại
quốc của con là Jonny.

Con yêu cầu người mẹ Luật sư Uyên Thanh
của con “debut” con vào ngày #24.01.2020
ngay ngày cuối năm trước Giao thừa cho nỗi
bật, và con chính là Chàng trai vàng trong
làng khao khát được ăn tết Việt Nam đây ạ.

Cũng như người bạn Jonny, con cũng

chọn cách xuất hiện vào sáng 30 tết để

Mẹ Hải Yến của con trầm trồ và mọi

người đã chào đón con bằng một năm

mới ấm áp, hạnh phúc và an yên.

Hashtag #Kaka trên hình là nickname

khá thể thao của con, con nghĩ Bố Mẹ đã

rất thích bóng đá đặc biệt là đội Brazil

hoặc mê AC Milan. Tên thật của con là

Nông Minh Đức, và con là thứ Nam

ngầu nhất nhà đây ạ!

Xin chào các cô chú, tên của con là Nguyễn
Phạm An Di, tên gọi thân mật trên mức tình
bạn của con là Ren.

Con cất tiếng khóc chào đời vào ngày
#05.4.2020, hiện đang là Công chúa bé duy
nhất của Gia đình GVL trong 6 tháng đầu năm
này. Con hy vọng sau này con sẽ sở hữu nhan
sắc và sự thông minh giống Mẹ Ngọc Phước
của con ạ.
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GV Lawyers xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn đến
Bản Tin Nội Bộ kỳ số 01- 2020 của chúng tôi.

Chúng tôi sẽ luôn chọn lọc và hoàn thiện các nội dung nằm
trong các bản tin sắp tới để có thể tiếp tục chia sẻ những thông
tin hữu ích và gần gũi đến các bạn.

Vui lòng gửi những phản hồi và các ý kiến đóng góp của bạn
qua email: response.newsletter@gvlawyers.com.vn.

www.gvlawyers.com.vn

Trụ sở chính – TP. Hồ Chí Minh: Tầng 8, Tòa nhà Centec

Tower, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3,

Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chi nhánh Hà Nội: Tầng 10A, Tòa nhà CDC, 25 Lê Đại

Hành, Quận Hai Bà Trưng , Hà Nội, Việt Nam

Chi nhánh Đà Nẵng: Tầng 3, Tòa nhà Indochina Riverside

Tower, 74 Bạch Đằng, Quận Hải Châu, Đà Nẵng, Việt Nam
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