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GIỚI THIỆU CHUNG
HNLAW & PARTNERS là một hãng luật cộng tác
quốc tế ở Việt Nam có trụ sở tại Hà Nội, nơi trái tim
của Việt Nam với một lượng lớn khách hàng trong
nước và đang phát triển trên tầm quốc tế. Chúng tôi
đang giao dịch với nhiều khách hàng quốc gia và

HNLAW & PARTNERS là sự hợp tác giữa các luật sư

quốc tế từ Australia, Nhật Bản, Trung Quốc và Mỹ. Tại

và cộng sự, các nhà đầu tư. Chúng tôi cũng hoạt

HNLAW & PARTNERS, bạn có thể đảm bảo rằng các

động như một kênh kết nối liên kết quốc tế với các

khách hàng sẽ được phục vụ với chất lượng tốt nhất.

hãng luật danh tiếng khác tại Việt Nam và trên thế

Với các luật sư và cộng sự đầy nhiệt huyết gắn bó

giới với những người thi hành luật để cho khách hàng

cùng hãng, chúng tôi có một đội ngũ luật sư mạnh có

có thể lựa chọn dịch vụ pháp lý phù hợp và sử dụng

thể cung cấp cho quý khách hàng dịch vụ pháp lý

dịch vụ này một cách tối ưu. Đội ngũ của chúng tôi

hiệu quả và chất lượng nhất. Các dịch vụ pháp lý của

bao gồm những luật sư chuyên nghiệp tốt nghiệp tại

chúng tôi khá rộng với đầy đủ các lĩnh vực cho doanh

các trường luật danh tiếng ở Việt Nam và các quốc

nghiệp, các nhà đầu tư, các khách hàng khác và

gia khác. Chúng tôi có kiến thức và kinh nghiệm sâu

khách hàng cá nhân. Đối với chúng tôi, khách hàng là

rộng về luật Việt Nam và có thể cung cấp những nội

ưu tiên hàng đầu trong việc thực thi các dịch vụ pháp

dung tư vấn pháp lý mang tính quyết định và khả thi.

lý và chúng tôi cam kết phục vụ khách hàng với chất

Những tư vấn của chúng tôi dựa trên các nguyên tắc

lượng dịch vụ pháp lý cao nhất.

pháp lý và trải qua những nghiên cữu và tham khảo
kỹ càng từ việc giải quyết các dịch vụ pháp lý mang
tính thực tiễn. Chúng tôi tự hào là một hãng luật cam
kết tuân thủ các giá trị đạo đức và đảm bảo rằng
công lý được thực thi cho khách hàng của chúng tôi.

TẦM NHÌN
01

Một hãng luật của sự hợp tác thông qua sự
hiểu biết chung về con người với những
hoàn cảnh sống và vốn sống khác nhau

02

Một nhà cung cấp dịch vụ tư vấn có thể hiểu
được khách hàng và coi họ là giá trị cơ bản
đối với việc phát triển dịch vụ của mình

03

Một nhà cung cấp giải pháp giải quyết các
vấn đề một cách hiệu quả, sáng tạo và thực
tiễn dành cho khách hàng của chúng tôi với
niềm tin rằng “ không có vấn đề nào không
thể giải quyết”.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Cam kết cho khách hàng của chúng tôi:
 Cam kết cho khách hàng của chúng tôi dịch vụ

 Chúng tôi bảo lãnh và đảm bảo công việc với chất
lượng cao nhất

pháp lý với chất lượng tốt nhất, đảm bảo công việc

 Chúng tôi làm việc với suy nghĩ cởi mở đối với

với chất lượng cao nhất.

những suy luận và đề xuất mang tính xây dựng để

 Thành thạo trong các lĩnh hoạt động: Chúng tôi

phát triển

phục vụ khách hàng trong các lĩnh vực hoạt động,

 Chúng tôi khuyến khích mọi người hợp tác, làm

làm việc với suy nghĩ cởi mở đối với những suy luận

việc cùng và cộng tác với nhau

và đề xuất mang tính xây dựng để phát triển
 Cải tiến và sáng tạo: Chúng tôi đấu tranh vì những
ý tưởng cải tiến và những phương pháp làm việc
sáng tạo để phát triển công việc và gặt hái nhiều
thành tựu cho khách hàng của mình

 Tranh tụng: Dân sự & Hình sự
Ngân hàng & Tài chính
 Bất động sản
 Nhập cư

Cải tiến và sáng tạo:

 Lao động

 Chúng tôi đấu tranh vì những ý tưởng cải tiến và

 Thuế

những phương pháp làm việc tốt để phát triển công

 Sở hữu trí tuệ

việc và gặt hái nhiều thành tựu cho khách hàng của

Thành thạo trong các lĩnh hoạt động:

 Chúng tôi khuyến khích các phương pháp làm việc

 Chúng tôi luôn cam kết phục vụ khách hàng trong

sáng tạo để phục vụ khách hàng của mình với các

các lĩnh vực hoạt động; giúp mọi người hợp tác làm

dịch vụ pháp lý chất lượng cao nhất

gặt hái những thành công tối tưu nhất

 Doanh nghiệp & thương mại

 Hợp đồng

mình

việc với chúng tôi với các hoạt động kinh doanh để

Lĩnh vực hoạt động của chúng tôi:

 Hôn nhân và Gia đình
 Công chứng và Dịch thuật

CÁC DỊCH VỤ
Doanh nghiệp & Thương mại
HNLAW & PARTNERS giới thiệu những luật sư thương mại doanh nghiệp xuất
chúng, những người tư vấn tập trung vào thương mại ở Việt Nam và Châu Á cũng
như những vấn đề thương mại doanh nghiệp ảnh hưởng đến phần còn lại của thế
giới; hỗ trợ tất cả các khách hàng khác nhau bao gồm các công ty, ngân hàng đầu
tư, các nhà tài chính doanh nghiệp, các nhà đầu tư mạo hiểm…
Các luật sư thương mại doanh nghiệp tại công ty HNLAW & PARTNERS được
đánh giá là phù hợp với lĩnh vực hoạt động của họ để giúp giải quyết kế hoạch đầu
tư tập trung của khách hàng, các hợp đồng thương mại và đàm phán, tài chính

cấp cho những khách hàng sự tư vấn đầy đủ cùng sự tập trung và nguồn lực cần
thiết cho mỗi vấn đề.
Chúng tôi có kinh nghiệm tư vấn mạnh mẽ cho doanh nghiệp trên diện rộng, bao
gồm những khách hàng ở những hoàn cảnh khách nhau, và chúng tôi được đánh
giá với các kỹ năng hoạt động chuyên nghiệp của mình để đại diện cho các khách
hàng trong những vụ tranh tụng. Công ty có thể tập trung phát triển đội ngũ khách
hàng hiệu quả, hoàn thiện giải quyết tất cả các vấn đề quan trọng của khách hàng
và giải quyết phần lớn các vụ việc theo quy mô lớn.

doanh nghiệp, mua bán và sáp nhập doanh nghiệp, cấu trúc doanh nghiệp, tái cấu

Ngân hàng & Tài chính

trúc doanh nghiệp, liên doanh với những đồng nghiệp chiến lược.

Hệ thống tài chính toàn cầu hiện tại hướng những người tham gia thị trường có thể
loại bỏ rủi ro. Việc đánh giá lại rủi ro bởi người mua và người bán mang đến kết

Tranh tụng: Dân sự & Hình sự

quả là môi trường làm việc ít thân thiện.

Chúng tôi sở hữu một đội ngũ luật sư mạnh với những kinh nghiệm tranh trụng

Chúng tôi kiên trì hỗ trợ và tư vấn khách hàng để thích ứng với những cách giải

xuất sắc trong lĩnh vực của mình. Đội ngũ của chúng tôi đảm bảo việc tư vấn và
đại diện trong việc tư vấn và tố tụng, trong cả lĩnh vực dân sự và thương mại.
Chúng tôi đảm bảo việc tiếp cận một cách sâu sát các vấn đề trong khi vẫn cung

quyết mới trong lĩnh vực ngân hàng, giúp họ có thể gặt hái được những mục tiêu
kinh doanh. Đội ngũ của chúng tôi có kinh nghiệm trong lĩnh vực luật tài chính và
ngân hàng, các quy định và thủ tục hải quan.

Bất động sản

Hợp đồng

Chúng tôi hiểu rằng bất động sản là thành quả chính

Mọi giao dịch của doanh nghiệp đều xoay quanh vấn

cho tất cả việc đầu tư cần thiết cho khách hàng của

đề hợp đồng. Chúng tôi giúp khách hàng đạt được

chúng tôi. Khách hàng của chúng tôi bao gồm doanh

một hợp đồng toàn diện để đạt được những vấn đề

nghiệp cũng như những cá nhân với sự cộng tác và

chung về hợp đồng.

chi phí hiệu quả trên khắp Việt Nam và các quốc gia

Các dịch vụ về hợp đồng pháp lý mà chúng tôi cung

khác. Chúng tôi giúp khách hàng hợp tác và quản lý
bất động sản trong thị trường quốc tế cũng như địa
phương.
Các khách hàng của chúng tôi được hưởng những

cấp cho khách hàng gồm:
 Hỗ trợ trong việc đàm phán hợp đồng
 Việc xem xét hợp đồng dựa trên cơ sở pháp lý

thành quả của dịch vụ pháp lý với những vấn đề như

 Việc soạn thảo hợp đồng với phạm vi kinh doanh

tư vấn và đại diện hoạt động trong lĩnh vực bất động

và hoạt động kinh doanh mọi mặt của doanh nghiệp

sản, đầu tư về bất động sản và giải quyết tranh chấp

 Tất cả các điều khoản hình thành hợp đồng

xây dựng, làm việc với tòa án cùng các kế hoạch
khảo sát, các loại giấy phép và hồ sơ của khách hàng.

Nhập cư
Chúng tôi có kiến thức và nguồn lực tốt có thể hỗ trợ
nhu cầu nhập cư của khách hàng. Hầu hết các khách
hàng của chúng tôi có thể chia sẻ yêu cầu chung liên

 Các giải pháp giải quyết tranh chấp về hợp đồng
 Việc phân tích hợp đồng về các yếu tố thuận lợi và
khó khăn trong giao dịch kinh doanh
 Điều khoản về những hợp đồng mua hàng tiêu
chuẩn

quan đến yêu cầu về nhập cư của nhân viên, chuyên gia

Lao động

và gia đình họ hàng của họ. Chúng tôi hoạt động theo

Doanh nghiệp và nhân viên luôn phải đối mặt với

luật nhập cư các nước, HNLAW & PARTNERS là một

những tranh chấp lao động trong suốt quá trình

điểm đến hội tụ cho tất cả các nhu cầu khách hàng.

tương tác trong hoạt động kinh doanh hàng ngày.

Do đó, chúng tôi, cung cấp các dịch vụ nhập cư đối với

Những tranh chấp phát sinh như quyền lợi và các

những sự vụ của khách hàng như: kinh doanh, giấy
phép định cư, visa đầu tư, visa công tác, du lịch, du
học và làm việc cho khách hàng, các nhân viên, gia
đình họ hàng, những ưu đãi về đầu tư cho người nước
ngoài và yêu cầu về điều kiện cư trú của khách hàng.

nghĩa vụ liên quan đến điều kiện làm việc, quy định về
lương, việc thực hiện hợp đồng lao động, hợp đồng
hợp tác trong lĩnh vực lao động sẽ mất nhiều thời
gian, tiền bạc và uy tín của các bên liên quan trong
tranh chấp. Khi những lợi ích đối lập nhau gây ra

những mâu thuẫn và việc cần thiết là giải quyết
những mâu thuẫn một cách hợp lý để ngăn chặn
những thiệt hại có thể gây ra cho cả hai bên doanh
nghiệp và người lao động.
Trong phạm vi dịch vụ, HNLAW & PARTNERS cung
cấp các dịch vụ sau:
 Tư vấn luật cho các quyền và nghĩa vụ của các
bên liên quan trong tranh chấp
 Xác nhận rõ cơ sở cho việc giải quyết tranh chấp
 Hướng dẫn khách hàng thu thập bằng chứng cho
tranh chấp lao động
 Tham gia vào việc đàm phán và hòa giải trong
những vụ tranh chấp lao động
 Tư vấn về thủ tục khiếu nại cho các tranh chấp lao
động
 Bảo vệ quyền lợi và những lợi ích hợp pháp của
khách hàng trước tòa án
 Bảo vệ quyền lợi và những lợi ích của khách hàng
trong khi thực thi những vụ việc về dân sự

Thuế
Chúng tôi hiểu rằng luật và kinh doanh phát sinh
nghĩa vụ về thuế tương tác một cách đặc biệt khi nó
liên quan đến những đầu tư nước ngoài.
Chúng tôi được trang bị các kỹ năng tốt về chính
sách thuế trực tiếp và gián tiếp và giải quyết tranh
chấp. Các luật sư hàng đầu của chúng tôi, những
chuyên gia tư vấn luôn liên lạc đề trao đổi luật thuế,

thực tiễn và việc giải quyết tranh chấp và có thể giúp
thiết kế, thực thi và bảo vệ những chính sách về thuế
đối với những quy trình và giao dịch quốc tế.
Các luật sư của chúng tôi làm việc như những
chuyên gia về thuế đáng tin tưởng cho nhiều công ty
và chúng tôi có những bên tranh tụng về thuế có thể
giải quyết tranh chấp. Chúng tôi cũng tư vấn về việc

Hôn nhân và Gia đình
Với quy tắc ứng xử “ Luật áp dụng cho cuộc sống”
chúng tôi hiểu rằng chúng tôi có thể chia sẻ tư vấn
pháp lý cho mọi người, cùng chia sẻ với khách hàng
để giải quyết tất cả các tranh chấp, hiểu lầm.
Theo đó, chúng tôi sẽ tư vấn cho khách hàng về:

văn bản giấy tờ bằng cả tiếng Việt và ngoại ngữ và
xác thực với chữ ký của người dịch.
 Chúng tôi có khả năng cung cấp các dịch vụ dịch
thuật với hơn 50 ngôn ngữ như tiếng Anh, tiếng Trung
Quốc, tiếng Hàn Quốc, tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng
Hà Lan và tiếng Nga…
 Chúng tôi có nguồn nhân lực với những người lao

miễn thuế, hoàn thuế, quy trình thanh tra thuế, thuế

 Quy trình đăng ký hôn nhân quốc tế

VAT, thuế thu nhập và những loại thuế khác.

 Quy trình giải quyết tài sản

chứng chỉ về ngoại ngữ từ các trình độ đại học tới

 Quy trình ly hôn và giải quyết ly hôn

sau đại học

 Quy trình kiện về quyền nuôi dưỡng trẻ em

 Chúng tôi có thể xử lý tất cả các văn bản và giấy

Công chứng và Dịch thuật

 Chúng tôi có quy trình chặt chẽ trong việc chuẩn

Tại thời điểm hiện tại, chúng tôi hợp tác với các văn

có thể nhận hồ sơ đúng thời điểm như đã cam kết

Sở hữu trí tuệ
Chúng tôi cung cấp dịch vụ pháp lý toàn diện liên
quan đến đăng ký, bảo vệ, khai thác và tranh tụng về
sở hữu trí tuệ. Những dịch vụ này gồm: dấu hiệu về
dịch vụ và thương mại, sáng chế, kiểu dáng công
nghiệp và bản quyền. Đặc biệt về vấn đề thương hiệu,
chúng tôi nhận thấy những thương hiệu và nhãn hiệu
có giá trị rất quan trọng cho mọi công việc kinh
doanh. Và do đó, nhu cầu đối với những đầu việc kinh
doanh để đạt tính hiệu quả và những thương hiệu tốt
để đảm bảo rằng những thương hiệu được đảm bảo
một cách mạnh mẽ.
Để đạt được điều đó, chúng tôi cung cấp những dịch
vụ sau đây: đề xuất tư vấn thương hiệu, đăng ký, duy
trì và gia hạn thương hiệu ở Việt Nam, hồ sơ thương
hiệu kế toán, đăng ký thương hiệu, kiểm soát và tư
vấn thương hiệu, thực hiện việc thẩm tra sở hữu trí
tuệ, xử lý giấy phép thương hiệu và các hợp đồng ủy
nhiệm, thực hiện các vụ việc điều tra nhãn hiệu, xử lý
các vụ kiện tụng nhãn hiệu.

phòng công chứng danh tiếng nhất tại Việt Nam để
dịch thuật và chứng thực, công chứng tất cả cá các

động chính thức và hơn 1000 cộng tác viên với

tờ một cách đa dạng
bị hồ sơ, quản lý chuyên nghiệp hồ sơ để khách hàng
 Chúng tôi có thể tư vấn và hỗ trợ khách hàng một
cách nhanh chóng

ĐỘI NGŨ LUẬT SƯ
Chúng tôi là điểm dừng để giải quyết cho những yêu

 Thủ tục thành lập, sáp nhập, chia tách, giải thể, mua bán doanh nghiệp;

cầu pháp lý của khách hàng. Từ khẩu hiệu sứ mệnh

 Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh;

của mình, chúng tôi là một hãng luật luôn có định

 Thủ tục tư vấn đầu tư trong và ngoài nước;

hướng giải pháp cho khách hàng và phục vụ nhiều

 Tư vấn lao động, thuế, hợp đồng, bảo hiểm;

giải pháp đối với các yêu cầu pháp lý. Nói một cách

 Thủ tục cấp visa đầu tư, visa doanh nhân, visa du học, visa du lịch

tự hào, HNLAW & PARTNERS là một sự đầu tư, đầu

 Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, sở hữu trí tuệ;

tư để đề xuất những cơ hội mở rộng cho khách hàng.

 Thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà đất; thủ tục cấp

Do đó, lĩnh vực hoạt động của chúng tôi không chỉ

giấy chứng nhận quyền sử dụng nhà đất, chung cư.

giới hạn ở việc giải quyết các vấn đề của khách hàng

 Thủ tục lập di chúc, khai nhận di sản thừa kế;

mà còn giúp khách hàng thịnh vượng như sau:

 Tư vấn thủ tục ly hôn, quyền nuôi con và phân chia tài sản vợ chồng khi ly hôn;
 Công chứng, dịch thuật;

LUẬT SƯ ĐIỀU HÀNH
HOÀNG NHUNG
Giám đốc- Luật sư điều hành
Đại học Kyoto Nhật Bản
Thành viên Hiệp hội luật sư Quốc tế, Đoàn luật sư Việt Nam, Đoàn luật sư Hà Nội

Địa chỉ liên lạc
Phòng 405, tầng 4, tòa nhà DBS Building, & P.601, tầng 6, toà nhà DBS Building, số N028, lô 31 khu dịch vụ
thương mại và nhà ở Hà Trì, phường Hà Trì, Hà Đông, Hà Nội
Phone (+84) 246 3295 669

Hotline 1 (+84) 888 619 558

Hotline 2 (+84) 912 918 296

