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Lời đầu tiên, thay mặt toàn thể Luật sư, chuyên viên pháp lý, nhân viên

của Công ty Luật Hợp Danh HCM (HCM LAW FIRM), tôi xin gửi lời

cảm ơn chân thành nhất đến Quý Khách hàng trong thời gian qua, kính

chúc Quý Khách hàng luôn thành công như Sứ mệnh của HCM Law

Firm hướng đến.

 

Trong bối cảnh hội nhập, Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ

xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) có hiệu lực đối với Việt Nam từ ngày

14 tháng 01 năm 2019 sẽ tác động trực tiếp lên mọi mặt kinh tế đất nước

trong đó có chính sách pháp luật về đầu tư, doanh nghiệp, thương mại,

lao động nước ngoài và Sở hữu trí tuệ.  Với những khách hàng lâu năm

của HCM LAW FIRM là những doanh nghiệp lớn trong lĩnh vực Bất

động sản, xây dựng không khỏi băn khoăn trước những biến động khó

lường của thị trường nhà đất cùng với sự xuất hiện của nhiều loại hình

Bất động sản mới.

 

Chúng tôi, luôn tâm niệm về Sứ mệnh của HCM LAW FIRM - "Cho sự

thành công của Khách hàng" có nghĩa là HCM LAW FIRM phải giải

quyết những thách thức pháp lý và mang lại cho khách hàng cơ hội

trong mọi hoàn cảnh và chuyển biến thị trường trong nước cũng như

Quốc tế một cách đơn giản, hiệu quả nhất.

 

Chúng tôi tin rằng, HCM Law Firm sẽ vững vàng lớn mạnh trong sự tin

cậy của khách hàng với sứ mệnh đó.

Kính gửi:  Quý Khách hàng, 

CHO SỰ THÀNH CÔNG CỦA KHÁCH HÀNG

Trân trọng,
CHÂU QUÝ QUỐC, Luật sư Điều hành

4th floor, 02-04 Nguyễn

Hoàng, phường An Phú,

Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh

 

(+84) 916 77 1088

www.hcmlawfirm.vn
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VỀ CHÚNG TÔI
Hình thành & phát triển 

Trải qua gần 10 năm hình thành và phát triển
HCMLAWFIRM từ một văn phòng luật sư nhỏ (2011)

nay đã được khách hàng ghi nhận là một hãng luật
hàng đầu tại Thành phố Hồ Chí Minh và phụ cận, là

hãng luật cung ứng đầy đủ, toàn diện các dịch vụ
pháp lý cho khách hàng.

 
HCMLAWFIRM luôn nỗ lực phát triển, không ngừng

lớn mạnh để đáp ứng được nhu cầu ngày càng cao
của khách hàng trong môi trường kinh doanh đầy

biến động.

Sứ mệnh & Tầm nhìn
SỨ MỆNH

Mang lại thành công cho khách hàng
 

TẦM NHÌN
HCMLAWFIRM hướng đến mục tiêu xây dựng

thương hiệu mà khách hàng biết đến như là hãng luật
hàng đầu Việt Nam về tư vấn đầu tư, doanh nghiệp,

bất động sản và xử lý tranh chấp thương mại. 
HCM LAW FIRM không ngừng phát triển, nâng cao
chất lượng của dịch vụ pháp lý đa lĩnh vực để cung
cấp các giải pháp pháp lý toàn diện, chất lượng và

hiệu quả nhằm phục vụ tối đa cho lợi ích của khách
hàng. 

02



NHÂN SỰ CỦA CHÚNG TÔI

D A N H  S Á C H  N H Â N  S Ự

Luật sư CHÂU QUÝ QUỐC
- Luật sư Điều hành.

Lĩnh vực chính: Tư vấn doanh nghiệp, Bất động sản
và lao động nước ngoài

Luật sư LÝ A TẮC - Thành viên
Lĩnh vực chính: Tư vấn bất động sản, thị trường vốn

và tài chính

Luật sư NGUYỄN PHI HÒA - Thành viên
Lĩnh vực chính: Tư vấn bất động sản, tranh chấp

dân sự và tố tụng hình sự

Luật sư VÕ VĂN SANG - Thành viên
Lĩnh vực chính: Tư vấn đầu tư, doanh nghiệp,

lao động nước ngoài

B Y  Q U O C  C H A U

Chuyên viên NGUYỄN VĂN HÙNG -
Chuyên viên tư vấn

Chuyên viên PHAN THIÊN TRÍ -
Chuyên viên tư vấn

TẬN TÂM -CHUYÊN NGHIỆP

HCM Law Firm là Nhà cung cấp dịch vụ pháp
lý hàng đầu Việt Nam với những chuyên gia
trên 10 năm kinh nghiệm. Các Luật sư và
chuyên viên của HCM Law Firm có nhiều kinh
nghiệm thực tiễn và kiến thức pháp lý sâu rộng
được đào tạo bài bản bởi các Trường đại học,
học viên uy tín Việt Nam như: Đại học Luật
Tp. Hồ Chí Minh, Học viên Tư pháp ...
 
Với hệ thông quản trị nhân sự hàng đầu,
cùng các chương trình bồi dưỡng, huấn
luyện nội bộ thường xuyên. HCM Law Firm
cam kết luôn có nhân sự tận tâm, chuyên
nghiệp đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của
khách hàng.
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LÝ DO CHỌN CHÚNG TÔI
Life is the sum of all your choices

CHUYÊN NGHIỆP

TẬN TÂM

CHẤT LƯỢNG

Yếu tố chuyên nghiệp luôn
được HCM LAW FIRM đặt
lên hàng đầu. Chuyên nghiệp
là mang lại hiệu quả cao
nhất trong từng việc nhỏ
nhất.

HCM LAW FIRM luôn lấy
khách hàng làm mục tiêu, là

động lực để phát triển. Tất
cả vì sự thành công của

khách hàng.

HCM LAW FIRM cam kết
mang lại một chất lượng dịch
vụ tuyệt vời vì khách hàng
xứng đáng được điều đó.
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DỊCH VỤ
CỦA 

CHÚNG TÔI
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DỊCH VỤ HÀNG ĐẦU VỀ THÀNH
LẬP VÀ THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ

DOANH NGHIỆP

Đặc biệt: Chúng tôi cung cấp trọn gói dịch vụ "PHÁP LÝ KHỞI NGHIỆP"
ưu đãi 50% với các hạng mục:
(1) Thành lập doanh nghiệp
(2) Con dấu, công bố mẫu dấu
(3) Kê khai thuế ban đầu
(4) Tư vấn pháp lý thường xuyên 03 tháng đầu
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Tư vấn các loại hình doanh nghiệp, ngành nghề và quy
hoạch ngành nghề tại địa phương, ngành nghề kinh
doanh có điều kiện, tên doanh nghiệp; Trụ sở kinh
doanh; Thủ tục thuế ban đầu; Con dấu doanh nghiệp...

Thay đổi thành viên, chủ sở hữu Công ty
TNHH; Thay đổi đại diện pháp luật; Địa chỉ trụ

sở chính, chi nhánh: Thay đổi vốn điều lệ,
chuyển nhượng vốn....

 Chuyển đổi loại hình doanh nghiệp; Chia, tách, hợp
nhất doanh nghiệp; Thành lập, chấm dứt hoạt động chi
nhánh, địa điểm kinh doanh
Tạm dừng kinh doanh, Giải thể doanh nghiệp

Tư vấn thành
lập doanh

nghiệp trọn
gói

Tư vấn và thực hiện
thủ tục thay đổi
nội dung đăng ký
doanh nghiệp

Tư vấn và thực
hiện thủ tục

TỔ CHỨC LẠI
doanh nghiệp



DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ ĐẦU TƯ
CHUYÊN NGHIỆP, HIỆU QUẢ
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Tình hình đầu tư nước ngoài vào Việt Nam sôi động đều nhờ vào việc Việt Nam đã tham
gia nhiều hiệp định thương mại (FTA) lớn khác với Liên minh kinh tế Á - Âu, Hàn Quốc
hay Cộng đồng kinh tế ASEAN. Gần đây nhất là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ

xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Hiệp định Thương mại Tự do giữa Việt Nam và
Liên minh châu Âu (Hiệp định EVFTA).

Thành lập dự án có vốn đầu tư nước ngoài, xin Chủ
trương đầu tư, xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư, Giấy
chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp 100% vốn nước
ngoài;
Đăng ký góp vốn, mua cổ phần;
Đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư (Đăng ký điều chỉnh
tên dự án, địa chỉ nhà đầu tư, nội dung dự án đầu tư
trong Giấy chứng nhận Đăng ký đầu tư, điều chỉnh trong
trường hợp tổ chức lại tổ chức kinh tế...);
Cấp đổi, cấp lại, hiệu đính, đính chính Giấy chứng nhận
Đăng ký Đầu tư;
Chuyển nhượng dự án đầu tư;
Tạm ngừng dự án đầu tư, giản tiến độ dự án đầu tư;
chấm dứt dự án đầu tư.

HCM LAW
FIRM tự hào là
đơn vị tư vấn
pháp lý hàng
đầu về đầu tư

nước ngoài
(FDI)

- Luật sư, CHÂU QUÝ QUỐC



PHẠM VI DỊCH VỤ

Tư vấn sơ bộ về thủ tục, điều kiện mua bán, sáp
nhập.
Tư vấn, đại diện đàm phán các giao dịch mua bán cổ
phần; Tư vấn Hợp đồng sáp nhập, chuẩn bị điều kiện
tiên quyết để thông qua các nội dung sáp nhập,
Phương án sử dụng lao động;
Tư vấn về rủi ro giao dịch, soát xét pháp lý công ty
mục tiêu;

By HCM LAW FIRM

TƯ VẤN MUA BÁN - SÁP NHẬP,
TỔ CHỨC LẠI DOANH NGHIỆP

08

Tư vấn về cấu trúc giao dịch; thời hạn, thủ tục và điều kiện chuyển đổi tài sản, chuyển đổi
phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty trong mua bán, sáp nhập, cơ cấu lại tổ chức,
quyền quản lý doanh nghiệp;
Tư vấn thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng thành viên của từng Công ty để thông
qua nội dung mua bán, sáp nhập Công ty.



DỊCH VỤ GIẤY PHÉP
LAO ĐỘNG, TẠM TRÚ

NGƯỜI LAO ĐỘNG
NƯỚC NGOÀI
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GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG

NHẬP CẢNH, CƯ TRÚ

Xác định diện lao động nước ngoài: Chuyên gia, nhà quản lý,
lao động kỹ thuật...
Giải trình nhu cầu lao động
Hỗ trợ xin cấp lý lịch tư pháp, khám sức khỏe, hợp pháp hóa
lãnh sự các văn bản tài liệu chứng minh
Xin cấp mới, cấp lại giấy phép lao động
Giải quyết tranh chấp lao động nước ngoài.

Tư vấn thủ tục bảo lãnh nhập cảnh, mục đích nhập cảnh,
chính xác và thuận tiện nhất
Xin cấp thị thực nhập cảnh; gia hạn chuyển mục đích nhập
cảnh
Xin thẻ tạm trú
Tư vấn, đại diện giải quyết vấn đề về ngăn chặn, xử lý trong
lĩnh vực cư trú, xuất cảnh, nhập cảnh...

Tại HCM Law Firm, các dịch vụ thường xuyên cung
cấp và thực hiện tư vấn trong lĩnh vực lao động
nước ngoài bao gồm:



PHÁP LÝ NHÀ ĐẤT
XÂY DỰNG & 

BẤT ĐỘNG SẢN

Tư vấn pháp lý về các hoạt động kinh
doanh bất động sản:

Mua bán, môi giới, tư vấn bất động
sản, quản lý bất động sản hiện hữu và
hình thành trong tương lai;
Tư vấn việc lập dự án, huy động vốn
thực hiện dự án, các điều kiện đưa bất
động sản vào kinh doanh. Tư vấn các
giao dịch chuyển nhượng, chuyển đổi,
thế chấp bất động sản dự án.

 
Tư vấn các thủ tục về xây dựng: 

Xin phép xây dựng;
Hoàn công công trình, 
Chứng nhận sở hữu công trình, cấp
Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất,
quyền sở hữu nhà ở và các tài sản khác
gắn liền với đất.
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PHÁP LÝ VỀ ĐẤT ĐAI, NHÀ Ở

PHÁP LÝ XÂY DỰNG, KINH DOANH
BẤT ĐỘNG SẢN

Tư vấn pháp lý về giao dịch đất đai,
nhà ở: 

Chuyển nhượng - Đăng bộ sang
tên, cho thuê, thế chấp, Khai
nhận, thỏa thuận phân chia di sản
thừa kế
Chuyển mục đích, hợp thửa, tách
thửa và các giao dịch về đất đai,
nhà ở
Hợp thức hóa đất đai, nhà ở



TỐ TỤNG VÀ ĐẠI DIỆN
NGOÀI TỐ TỤNG

1 1

 
Hỗ trợ, thực hiện thủ tục đăng ký quyền tác giả;
Tư vấn, bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ bằng các chế tài, công cụ pháp lý
cần thiết, giải quyết tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ.

Hỗ trợ tra cứu, tư vấn pháp lý về thiết kế,
thủ tục đăng ký bảo hộ nhãn hiệu;

 Hỗ trợ pháp lý, tư vấn và đánh giá sơ bộ những vấn đề pháp lý về tranh chấp
phát sinh trong hoạt động kinh doanh, thương mại, hôn nhân gia đình, các
tranh chấp về đất đai, lao động …
Tư vấn các phương án giải quyết tranh chấp;
Tham gia đại diện, soạn thảo văn bản trao đổi,  làm việc cho các bên;  Trực tiếp
giải quyết tranh chấp ngoài tố tụng; 
Tham gia đại diện , Luật sư bảo vệ giải quyết các vụ án tranh chấp trong lĩnh
vực kinh doanh thương mại, hôn nhân gia đình và các tranh chấp khác trong
lĩnh vực dân sự và tại Tòa án,  Trọng tài thương mại;

Tham gia bào chữa, bảo vệ quyền và lợi
ích hợp pháp trong các vụ án hình sự;
Tham gia đại diện giải quyết thủ tục thi
hành án, yêu cầu thi hành án.

 SỞ HỮU TRÍ TUỆ



TƯ VẤN PHÁP
LUẬT THƯỜNG

XUYÊN
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KIỂM SOÁT RỦI RO PHÁP LÝ TRONG DOANH NGHIỆP
Xây dựng quy chế, quy trình quy chế quản lý rủi ro; Hỗ trợ vận hành các bộ phận kiểm
soát /kiểm toán nội bộ;
Giám sát và đánh giá độc lập, khách quan về hoạt động kiểm soát, quản lý rủi ro và quản
trị trong nội bộ, việc tuân thủ pháp luật, Điều lệ, quy chế công ty của các phòng/ban.
Tư vấn, soát xét rủi ro pháp lý trong các hợp đồng, giao dịch cụ thể;

PHÁP LÝ VỀ LAO ĐỘNG, HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ
Xây dựng Quy chế, Nội quy lao động, Thỏa ước lao động tập thể, Hợp đồng lao động;
Tư vấn xây dựng quy trình, quy chế đánh giá chất lượng lao động; Xử lý kỷ luật lao động,
chấm dứt hợp đồng lao động;
 Dự thảo Quyết định, Thông báo, Biên bản họp của Lãnh đạo công ty và các phòng ban trong
công ty,…
Tư vấn xây dựng Điều lệ, quy chế hoạt động

HỖ TRỢ TRIỂN KHAI HOẠT ĐỘNG
KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

Tư vấn pháp luật đối với các vấn đề liên quan đến
hoạt động  kinh doanh;

Thực hiện các thủ tục hành chính , chuẩn bị hồ sơ,
điều kiện  pháp lý cần thiết phục vụ cho việc tiến
hành sản xuất kinh doanh;
Giải quyết các tranh chấp phát sinh trong hoạt động
kinh doanh của doanh nghiệp.
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HCM LAW F IRM 'S
COMMITMENTS

CAM KẾT CỦA HCM LAW FIRM

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ

https://www.hcmlawfirm.vn

Lầu 4, 02-04 Nguyễn Hoàng, phường An Phú,
Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh

(+84) 916 77 1088quoc.chau@hcmlawfirm.vn
(+84) 777 86 1080

https://www.facebook.com/hcmlawfirm/

hung.nguyen@hcmlawfirm.vn

Bảo mật thông tin
Mọi thông tin của khách hàng với bên thứ ba
được bảo mật tuyệt đối. HCM Law Firm chịu

trách nhiệm, đảm bảo nhân viên của mình tuân
thủ quy tắc bảo mật.

Chính sách phí
Phí dịch vụ tại HCM Law Firm luôn đảm bảo
tính minh bạch, rõ ràng , không tính phí phát

sinh nếu chưa được thỏa thuận.
HCM Law Firm cam kết hoàn trả phí nếu

khách hàng không hài lòng.
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