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I. GIỚI THIỆU VỀ LUẬT SƢ 

 
1. LUẬT SƢ – THẠC SĨ: VŨ NHƢ HẢO  

 

 

  

  

  

  

  

  
 

 

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 

Ngành học Nơi học Bằng cấp / thành tích 

 Chuyên văn  Trƣờng TH Chuyên  
 Đạt Giải ba học sinh giỏi Văn toàn quốc   

- đặc cách vào thẳng Đại Học 

 Luật Tƣ Pháp  Đại Học Luật Hà Nội  Loại khá 

 Quản trị kinh doanh  Đại Học Mở TP. HCM  Loại khá 

 Nghề Luật sƣ  Học Viện Tƣ Pháp  Loại khá 

 Cao học Luật kinh tế  Đại Học Mở TP. HCM  Thạc sĩ 

 

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC 

Nơi làm việc Chức danh 

 Công ty Hyundai Vinashin   Trƣởng phòng nhân sự  

 Ngân hàng Á Châu chi nhánh Nha Trang   TBP Thẩm định tài sản và pháp lý chứng từ 

 Công ty cổ phần Mai Linh NTB & TN 
 Trợ lý TGĐ kiêm Giám đốc Nhân sự kiêm     

Luật sƣ thƣ ký Công ty 

 Văn phòng Luật sƣ Vũ Nhƣ Hảo và Cộng sự        Luật sƣ – Trƣởng Văn phòng 
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2. LUẬT SƢ HOÀNG THẾ NHIÊN 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN  

Ngành học Nơi học Bằng cấp / thành tích 

 Luật Hình sự  Đại Học Luật TP. HCM  Loại khá 

 Nghề Luật sƣ  Học Viện Tƣ Pháp  Loại khá 

 Cao học Luật   Đại Học Mở TP. HCM  Thạc sĩ 

 

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC 

Nơi làm việc Chức danh 

 Tòa Hình sự - Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh  Thƣ ký 

 Công ty cổ phần dầu khí Vidamo thành phố Hồ Chí Minh  Giám đốc pháp chế 

 Công ty Minh Luật  Luật sƣ 

 Văn phòng Luật sƣ Vũ Nhƣ Hảo và Cộng sự  Luật sƣ 
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3. LUẬT SƢ LÊ THANH TRANG 

 

  

 

 

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN / EDUCATION 

Ngành học Nơi học Bằng cấp / thành tích 

 Luật Hình sự  Đại Học Luật TP. HCM  Loại khá 

 Thẩm phán  Học Viện Tƣ Pháp  Loại khá 

 

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC 

Nơi làm việc Chức danh 

 Tòa Hình sự - Tòa án nhân dân thành phố Hồ Chí Minh  Thƣ ký 

 Tòa án nhân dân huyện Củ Chi  Thẩm phán 

 Văn phòng Luật sƣ Vũ Nhƣ Hảo và Cộng sự  Luật sƣ 
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4. LUẬT GIA – NHÀ BÁO VŨ THANH HẢI 

 
 

  

    

    

    

    

    

    
 

 

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 

 

Ngành học Nơi học Bằng cấp / thành tích 

 Luật Kinh tế  Đại Học Luật Hà Nội  Loại khá 

 Nghề Luật sƣ  Học Viện Tƣ Pháp  Loại khá 

 

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC 

 

Nơi làm việc Chức danh 

 Công ty Cổ phần kinh doanh địa ốc Sài Gòn   Trƣởng phòng pháp chế 

 Ban Kinh tế - Báo pháp luật thành phố Hồ Chí Minh  Phóng viên 

 Công ty tƣ vấn và Đào tạo PR   Giám đốc PR 

 Văn phòng Luật sƣ Vũ Nhƣ Hảo và Cộng sự  Chuyên viên 
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5. TRỢ LÝ LUẬT SƢ: NGUYỄN THỊ PHƢƠNG 

 

  

 

  

 

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 

 

Ngành học Nơi học Bằng cấp / thành tích 

 Luật học  Khoa Luật - Đại Học Huế  Loại Giỏi 

 

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC 

 

Nơi làm việc Chức danh 

 Văn phòng Luật sƣ Vũ Nhƣ Hảo và Cộng sự  Trợ lý Luật sƣ 
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6. TRỢ LÝ LUẬT SƢ: HUỲNH HUYỀN TRANG 

 

  

 

  

TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN 

 

Ngành học Nơi học Bằng cấp / thành tích 

 Luật Kinh tế  Đại Học Luật thành phố Hồ Chí Minh  Loại Khá 

 

KINH NGHIỆM LÀM VIỆC 

 

Nơi làm việc Chức danh 

 Văn phòng Luật sƣ Vũ Nhƣ Hảo và Cộng sự  Trợ lý Luật sƣ 
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KHÁCH HÀNG THÂN THIẾT CỦA CHÚNG TÔI 

 
Khách hàng 

Client 

Quốc tịch 

Nationality 

Dịch vụ 

Service Provided 

 

Sodex Toseco Pháp Luật sƣ riêng 

 

 

Sodex 

International 

 

Pháp  Luật sƣ riêng  

 

Invest Park Nga  Luật sƣ riêng  

 

Bai Dai Resort 

Company 
Nga  Luật sƣ riêng 

 

Hải Đăng 

Group 
Vietnam Luật sƣ riêng 

 

BỐN MÙA 

NHA TRANG 
Vietnam Luật sƣ riêng 

 

Minexco Vietnam Luật sƣ riêng  

 

Cà phê  

Mê Trang 
Vietnam Luật sƣ riêng 
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CÔNG TY CP 

THƢƠNG 

MẠI BIA SÀI 

GÒN NAM 

TRUNG BỘ 

Vietnam Luật sƣ riêng 

 

CÔNG TY CP 

PHÁT TRIỂN 

DU LỊCH 

CAM RANH 

Liên doanh Tƣ vấn hợp đồng 

 

Công ty CP 

Đầu tƣ Thủy 

Điện Sông 

Giang 

Vietnam Luật sƣ riêng 

 

Bệnh Viện 

Việt Khánh 

(22/12) 

Vietnam Luật sƣ riêng 

 

 

Simone Perele 

 

Pháp  Tƣ vấn hợp đồng 

 

Song Da Nha 

Trang Stock 

Company 

Vietnam Tƣ vấn hợp đồng  

 

ISE Vietnam Tƣ vấn hợp đồng 

  

 

Công ty  

Long Sinh 

Vietnam Tƣ vấn hợp đồng  
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Nguyễn Gia 

Phát 
Vietnam Tƣ vấn hợp đồng 

 
Cat Loi Real Vietnam Tƣ vấn hợp đồng 

 

Khatoco Vietnam Đào tạo 

 

BE Training Vietnam Đào tạo 

 

PR Training Vietnam Đào tạo 

 

 

Bến Thành 

Group 

Vietnam Đào tạo 

 

 

LBS Training 
Vietnam Đào tạo 

 

 

 

Viện Tài chính 

và Quản Trị / 

Institute of 

Finance and 

Administration 

(ifa) 

Vietnam Đào tạo 
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II – DỊCH VỤ 
 

1. THAM GIA TỐ TỤNG, BÀO CHỮA TẠI CÁC CƠ QUAN TÀI PHÁN 

Đây là lĩnh vực hoạt động quan trọng của Luật sƣ. Chúng tôi thực hiện việc bảo vệ 

quyền lợi cho khách hàng trƣớc các cơ quan tài phán nhƣ: Toà án, Trọng tài và các Cơ 

quan hành chính Nhà nƣớc. 

Chúng tôi luôn cố gắng hết sức để bảo vệ quyền lợi cho khách hàng. Trong các vụ tranh 

tụng hình sự, dù đƣợc mời hay do chỉ định chúng tôi đều thực hiện với tinh thần trách 

nhiệm cao, tạo niềm tin cho thân chủ. Đối với các vụ tranh tụng dân sự, thƣơng mại, lao 

động… chúng tôi phân tích và đƣa ra cho khách hàng nhiều phƣơng án và giúp khách 

hàng lựa chọn phƣơng án hợp lý, giảm thiểu rủi ro, dự liệu các khả năng để khách hàng 

có thể lựa chọn quyết định đúng đắn, đảm bảo đƣợc quyền lợi. 

Đặc biệt, Luật sƣ Vũ Nhƣ Hảo là một Diễn giả đào tạo về KỸ NĂNG LẬP LUẬN, 

HÙNG BIỆN nên trong việc tranh tụng trƣớc tòa anh và các cộng sự luôn biết cách áp 

dụng tốt nhất kỹ năng này. Bằng những "bí quyết" lập luận riêng, Luật sƣ Vũ Nhƣ Hảo 

và các cộng sự luôn đƣa ra những lý lẽ sắc bén, hùng hồn, vạch rõ ngụy biện của đối 

phƣơng và thuyết phục Hội đồng xét xử hiểu rõ vấn đề. 

Luật sƣ Vũ Nhƣ Hảo đƣợc biết đến qua những vụ án anh bảo vệ thành công cho thân 

chủ cả trong lĩnh vực dân sự và hình sự. Điển hình là những vụ án sau: 

- Trong lĩnh vực dân sự, Luật sƣ Vũ Nhƣ Hảo đã tạo một tiếng vang lớn khi tìm ra 

đƣợc cơ sở để thuyết phục Tòa án nhân dân thành phố Nha Trang (sơ thẩm) và Tòa án 

nhân dân tỉnh Khánh Hòa (phúc thẩm) bác yêu cầu của Nguyên đơn - Ngân hàng TMCP 

Ngoại thƣơng Việt Nam (VCB) trong vụ án "tranh chấp hợp đồng tín dụng" với Bị đơn 

là Công ty CP Á Châu (đơn vị đƣợc Luật sƣ Vũ Nhƣ Hảo bảo vệ). Giá trị tranh chấp 

là 17.693.896.119 (Mƣời bảy tỷ, sáu trăm chín mƣơi ba triệu, tám trăm chín mƣơi sáu 

ngàn, một trăm mƣời chín Đồng). Trong vụ án này, với việc Luật sƣ Vũ Nhƣ Hảo đã 

bảo vệ thành công cho Bị đơn - Công ty CP Á Châu, Luật sƣ Hảo đã tạo ra một sự kiện 

"chƣa từng có" là Ngân hàng VCB lần đầu tiên thua kiện trong một vụ án mà VCB là 

nguyên đơn!  

Bên cạnh đó, còn nhiều vụ án dân sự đƣợc Luật sƣ Vũ Nhƣ Hảo và các Cộng sự bảo vệ 

thành công cho khách hàng nhƣ những vụ án về tranh chấp thừa kế, tranh chấp tài sản 

chung, tranh chấp thƣơng mại, tranh chấp lao động, tranh chấp đất đai… 

- Trong lĩnh vực hình sự, Luật sƣ Vũ Nhƣ Hảo đã minh oan cho nhiều bị cáo nhƣ: (1) 

Bị cáo Nguyễn Thái Đắc trong vụ án hủy hoại rừng tại huyện Sơn Hòa, tỉnh Phú Yên 

(HĐTP Tòa án nhân dân tối cao hủy án sơ thẩm và phúc thẩm), (2) Bị cáo Nguyễn Đình 

Vỹ trong vụ án "vi phạm quy định về điều khiển phƣơng tiện giao thông đƣờng bộ" 

(Tòa án Quân sự Quân khu 5 trả hồ sơ điều tra bổ sung, sau đó Tòa sơ thẩm cho bị cáo 

đƣợc hƣởng án treo), (3) Bị cáo Nguyễn Đình Sơn trong vụ án "hủy hoại tài sản kê 

biên" (Tòa án nhân dân tỉnh Đăk Lăk trả hồ sơ điều tra bổ sung sau đó cơ quan CSĐT 

đình chỉ vụ án vì bị cáo vô tội). 

Khi bạn gặp phải vấn đề trƣớc các cơ quan tài phán của Việt Nam hay nƣớc ngoài, hãy 

liên hệ ngay với chúng tôi. 
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2. LUẬT SƢ RIÊNG CHO CÁ NHÂN VÀ DOANH NGHIỆP (TƢ VẤN THƢỜNG XUYÊN) 

- Bạn có muốn doanh nghiệp của mình tránh được những rủi ro pháp lý? 

- Bạn có muốn áp dụng luật một cách có lợi nhất vào hoạt động kinh doanh của 

doanh nghiệp mình? 

- Bạn có muốn quyền và lợi ích của doanh nghiệp mình luôn được bảo vệ một cách 

tốt nhất?  

- Bạn có muốn luôn có một cố vấn pháp lý bên cạnh để tham vấn và đàm phán với đối 

tác? 

- Bạn có muốn bỏ ra chi phí thấp nhất để đạt được những mục tiêu trên? 

Dịch vụ Luật sƣ riêng là lời giải đáp tốt nhất cho những câu hỏi trên! 

Đối với các nƣớc phát triển, Luật sƣ riêng là một dịch vụ phổ biến. Hầu hết các cá nhân, 

gia đình, doanh nghiệp thƣờng có một Luật sƣ riêng để bảo vệ quyền và lợi ích cho 

mình cũng nhƣ phòng ngừa mọi rủi ro pháp lý. Đối với Việt Nam đây là một dịch vụ 

pháp lý khá mới. Tuy nhiên, cùng với sự phát triển nhanh chóng của nền kinh tế kéo 

theo các mối quan hệ pháp lý ngày càng phức tạp thì việc sử dụng Luật sƣ riêng ở Việt 

Nam là một xu hƣớng tất yếu. Vì vậy, chúng tôi khuyến nghị các cá nhân, gia đình, 

doanh nghiệp nên lựa chọn cho mình một Luật sƣ riêng ngay từ bây giờ để đƣợc tƣ vấn 

pháp lý thƣơng xuyên, phòng ngừa rủi ro và đƣợc bảo vệ quyền lợi hợp pháp càng sớm 

càng tốt. 

Văn phòng Luật sƣ Vũ Nhƣ Hảo và Cộng sự là Văn phòng Luật sƣ đầu tiên tại Khánh 

Hòa tiên phong trong việc thực hiện dịch vụ Luật sƣ riêng cho Doanh nghiệp. Khi có 

luật sƣ riêng, Quý vị sẽ: Tự tin trƣớc đối tác; yên tâm khi đàm phán, thƣơng lƣợng, ký 

kết hợp đồng; Vững vàng khi xử lý công việc; Vui vẻ trong trong cuộc sống hàng 

ngày...vị thế của quý vị sẽ đƣợc nâng cao trong xã hội. Quý vị sẽ hoàn toàn yên tâm khi 

những rủi ro pháp lý đƣợc phòng ngừa. 

Khi sử dụng gói dịch vụ này, Quý khách sẽ thƣờng xuyên đƣợc luật sƣ tƣ vấn pháp luật 

mà không phải bận tâm nhiều về chi phí.  

Dịch vụ Luật sƣ riêng sẽ đáp ứng và giải quyết những nhu cầu sau: 

 Các công việc liên quan đến hợp đồng thƣơng mại, dân sự: 
 Tƣ vấn các quy định của pháp luật Việt nam về hợp đồng, và đƣa ra các giải 

pháp pháp lý, giải pháp thực tiễn cho doanh nghiệp trong quá trình thƣơng 

lƣợng hợp đồng với đối tác. 

 Tham gia các cuộc họp, đàm phán thƣơng thảo hợp tác cùng các đối tác trong và 

ngoài nƣớc. 

 Nghiên cứu tài liệu liên quan, tìm hiểu thông tin liên quan về các bên của hợp 

đồng trong các trƣờng hợp cụ thể theo yêu cầu của doanh nghiệp từ đó đƣa ra 

giải pháp tƣ vấn tối ƣu cho việc soạn thảo và ký kết hợp đồng; 

 Thẩm định các nội dung trong bản dự thảo hợp đồng của doanh nghiệp với các 

đối tác theo các yêu cầu của doanh nghiệp và theo qui định của pháp luật tránh 
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những trƣờng hợp hợp đồng bị vô hiệu hoặc/và bị các rủi ro trong quá trình thực 

hiện hợp đồng; 

 Soạn thảo hợp đồng trên cơ sở các yêu cầu của doanh nghiệp và theo qui định 

của pháp luật, đảm bảo tối đa quyền lợi của doanh nghiệp và cân bằng lợi ích 

của các bên trong hợp đồng; 

 

 Các công việc liên quan đến quản trị nội bộ của công ty: 
 Tƣ vấn các vấn đề liên quan đến tổ chức nội bộ Công ty (vốn góp, kiểm soát, 

quản trị nội bộ, chức năng quyền hạn); 

 Tƣ vấn pháp lý các vấn đề liên quan đến cổ đông/thành viên, đối tác hợp tác đầu 

tƣ, và các vấn đề liên quan khác trên cơ sở các qui định của pháp luật theo yêu 

cầu của doanh nghiệp; 

 Tƣ vấn và thực hiện các công việc pháp lý liên quan đến báo cáo thƣờng niên, 

công bố thông tin và các nghĩa vụ khác của công ty với các cơ quan chức năng. 

 Tƣ vấn và tổ chức các cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông/Hội đồng thành viên 

thƣờng niên, bất thƣờng. 

 Soạn thảo các biên bản họp Đại Hội đồng Cổ đông/Hội đồng thành viên, Hội 

đồng Quản trị, nghị quyết Đại Hội đồng Cổ đông/Hội đồng thành viên, biên bản 

và quyết định của HĐQT/HĐTV... 

 Xin phép, điều chỉnh giấy phép kinh doanh. 

 

 Các công việc liên quan đến quan hệ lao động: 
 Tƣ vấn về quản lý doanh nghiệp (quản trị nhân sự, xây dựng mô tả công việc, 

xây dựng cơ cấu tổ chức, lƣơng, thƣởng, kỷ luật lao động, nội quy lao động, 

thỏa ƣớc lao động, đối thoại, thƣơng lƣợng tập thể...); 

 Đại diện Ngƣời sử dụng lao động giải thích các chính sách của công ty, các quy 

định pháp luật của Nhà nƣớc... 

 Đại diện Ngƣời sử dụng lao động để giải quyết các tranh chấp lao động (nếu có). 

 

 Các công việc liên quan đến các thủ tục hành chính, văn bản, giấy tờ: 
 Xem xét tính pháp lý của hồ sơ tài liệu do Doanh nghiệp soạn thảo hoặc hỗ 

trợ Doanh nghiệp soạn thảo công văn và các tài liệu giao dịch. 

 Hỗ trợ Doanh nghiệp điều chỉnh, bổ sung, soạn thảo các văn bản, tài liệu, hồ sơ 

pháp lý. 

 

 Các công việc pháp lý bổ trợ khác: 
 Cung cấp văn bản pháp luật theo yêu cầu của Doanh nghiệp; 

 Tóm tắt nội dung chính và cung cấp các văn bản luật mới ngay khi văn bản pháp 

luật đƣợc ban hành qua email, fax, thƣ tín (thực hiện hàng tuần); 

 Tƣ vấn và giải đáp các câu hỏi của Doanh nghiệp về các vấn đề pháp lý liên 

quan đến hoạt động của doanh nghiệp; 

 Thƣờng xuyên cung cấp các thông tin mới nhất có liên quan hoặc có khả năng 

tác động đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp. 

 Tƣ vấn và thực hiện các thủ tục pháp lý cho cá nhân các lãnh đạo chủ chốt. 
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 Ngoài ra, khi có Luật sƣ riêng, Quý Doanh nghiệp còn nhận đƣợc những giá trị 

sau: 

- Khi sử dụng dịch vụ tƣ vấn thƣờng xuyên, bạn sẽ hoàn toàn yên tâm bởi chúng tôi 

sẽ giúp bạn kiểm soát tính pháp lý cho toàn bộ những vấn đề của doanh nghiệp, 

chúng tôi sẽ tạo cho doanh nghiệp một hành lang an toàn về mặt luật pháp.  

- Bạn sẽ không còn câu hỏi liệu mình đã làm đúng chƣa và do vậy bạn có thể toàn 

tâm toàn ý trong việc tìm kiếm, khai thác cơ hội kinh doanh, khai triển những ý 

tƣởng kinh doanh. Với một số ƣu đãi mà chúng tôi dành cho đối tƣợng là khách 

hàng thƣờng xuyên, chắc chắn rằng việc sử dụng dịch vụ tƣ vấn thƣờng xuyên là lựa 

chọn hết sức đúng đắn của bạn.  

 

3. TƢ VẤN PHÁP LUẬT VỀ QUYỀN SỞ HỮU NHÀ, QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT 

Quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở là những tài sản lớn đối với mỗi cá nhân 

cũng nhƣ tổ chức. Pháp luật về Đất đai của Việt Nam có rất nhiều đặc thù và phức tạp. 

Luật sƣ Vũ Nhƣ Hảo bảo vệ luận văn Thạc sĩ Luật học trong lĩnh vực đất đai nên có 

kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực này. Cùng với kinh nghiệm thực tiễn, Văn phòng 

Luật sƣ Vũ Nhƣ Hảo & Cộng sự cam kết cung cấp cho khách hàng các dịch vụ pháp lý 

liên quan đến đất đai một cách hoàn hảo và tiện ích, tiết kiệm tối đa thời gian, công sức 

và tiền bạc: 

- Tƣ vấn pháp luật liên quan đến mua bán, chuyển đổi, cho thuê, tặng cho, thừa kế 

quyền sở hữu nhà, quyền sử dụng đất. 

- Tƣ vấn, đại diện xin cấp mới, cấp lại, thay đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

và quyền sở hữu nhà ở, tách sổ. 

- Tƣ vấn về điều kiện, trình tự thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất. 

- Tƣ vấn pháp luật về kinh doanh bất động sản. 

- Hỗ trợ khách hàng hoàn thiện thủ tục pháp lý liên quan đến quyền sở hữu nhà, 

quyền sử dụng đất (sổ đỏ). 

- Hoàn thiện thủ tục pháp lý đối với nhu cầu công chứng của tổ chức, cá nhân. 

- Tƣ vấn, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong các tranh chấp liên quan 

đến quyền sử dụng đất nhƣ: Lấn chiếm, đòi quyền sử dụng đất, hủy hợp đồng mua 

bán trái pháp luật. 

- Đại diện tiến hành việc kiểm tra quy hoạch, hồ sơ pháp lý đất đai. 

- Tƣ vấn mua nhà thuộc sở hữu Nhà nƣớc theo Nghị định 61 của Chính phủ. 

Chúng tôi cam kết cung cấp tới Quý khách hàng dịch vụ pháp lý trọn gói, chuyên 

nghiệp, nhanh chóng, hiệu quả, đáp ứng tối đa các yêu cầu của khách hàng. 
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4. TƢ VẤN PHÁP LUẬT VỀ HỢP ĐỒNG 

Win – Win là tiêu chí trong hợp đồng chúng tôi hƣớng tới khi tƣ vấn. Khi soạn thảo hợp 

đồng chúng tôi không chỉ hƣớng tới sự chặt chẽ, đầy đủ, phù hợp với quy định của pháp 

luật và tập quán thƣơng mại mà còn hƣớng đến sự hài hòa lợi ích giữa các bên. 

Đến với chúng tôi, các bạn sẽ giảm thiểu đƣợc những rủi ro hợp đồng nhƣ tranh chấp do 

hợp đồng lỏng lẻo; những cam kết, thỏa thuận trong hợp đồng bị vô hiệu do trái pháp 

luật, … 

Điều tuyệt vời ở đây là bạn có thể ký hợp đồng mà không bao giờ phải sử dụng đến hợp 

đồng vì các yếu tố rủi ro, tranh chấp đều đƣợc chúng tôi dự liệu. 

Văn phòng Luật sƣ Vũ Nhƣ Hảo & Cộng sự thực hiện các công việc cụ thể sau khi tƣ 

vấn, soạn thảo hợp đồng: 

- Tƣ vấn, soạn thảo các hợp đồng mẫu để doanh nghiệp sử dụng thƣờng xuyên và lâu 

dài phù hợp với lĩnh vực, ngành nghề và đúng pháp luật; 

- Tƣ vấn về các điều khoản hợp đồng bảo đảm đầy đủ, chặt chẽ lƣờng trƣớc các tình 

huống có thể xảy ra trong quá trình thực hiện hợp đồng; 

- Tƣ vấn lựa chọn hình thức, phƣơng thức ký kết; 

- Tƣ vấn lựa chọn Luật, biện pháp và Cơ quan giải quyết tranh chấp hợp đồng; 

- Kiểm tra, chỉnh sửa hợp đồng do khách hàng phác thảo, soạn sẵn; 

- Tƣ vấn hoặc/và trực tiếp soạn thảo các văn bản tiền hợp đồng nhƣ: Biên bản thỏa 

thuận, văn bản nghi nhớ, hợp đồng nguyên tắc…; 

- Soạn thảo các hợp đồng dân sự nhƣ: Hợp đồng đặt cọc, bảo lãnh, cầm cố, thế chấp, 

hợp đồng chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, hợp đồng mua 

bán, tặng cho… 

- Soạn thảo các Hợp đồng trong lĩnh vực xây dựng cơ bản nhƣ: Hợp đồng tổng thầu, 

Hợp đồng thi công xây dựng, Hợp đồng liên danh, Hợp đồng thuê nhân công, máy 

móc, Hợp đồng giao khoán…; 

- Soạn thảo các Hợp đồng trong lĩnh vực thƣơng mại nhƣ: Hợp đồng mua bán hàng 

hoá, Hợp đồng uỷ thác xuất nhập khẩu, Hợp đồng ngoại thƣơng, Hợp đồng đại lý, 

Hợp đồng ký gửi hàng hoá…; 

- Soạn thảo các Hợp đồng về chuyển giao công nghệ, chuyển nhƣợng / chuyển giao 

đối tƣợng sở hữu trí tuệ, chuyển nhƣợng / chuyển giao bản quyền…; 

- Soạn thảo các Hợp đồng bảo hiểm, Hợp đồng vay vốn, tài trợ tín dụng, bảo lãnh tín 

dụng…; 

- Tƣ vấn hoặc/và trực tiếp tham gia giải quyết tranh chấp hợp đồng thông qua thƣơng 

lƣợng, đàm phán, tố tụng Toà án & Trọng tài; 

Ngoài ra, Văn phòng Luật sƣ Vũ Nhƣ Hảo & Cộng sự còn cung cấp cho khách 

hàng dịch vụ lập hồ sơ pháp lý bao gồm: 
- Dự án đầu tƣ, Hồ sơ xin cấp Giấy Chứng nhận đầu tƣ; 

- Hồ sơ mua bán tài sản, Hồ sơ mua bán Doanh nghiệp, chuyển nhƣợng dự án; 

- Hồ sơ thành lập Doanh nghiệp; Hồ sơ đăng ký Nhãn hiệu; Hồ sơ đăng ký Kiểu dáng 

Công nghiệp; Hồ sơ đăng ký Sáng chế; 

- Hồ sơ vay vốn, Hồ sơ góp vốn kinh doanh; Hồ sơ thế chấp và các hồ sơ pháp lý 

khác… 
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5. TƢ VẤN PHÁP LUẬT VỀ THỪA KẾ VÀ LẬP DI CHÚC 

Tranh chấp về thừa kế là tranh chấp chiếm tỷ lệ cao trong các vụ án dân sự làm mâu 

thuẫn và chia rẽ tình cảm gia đình. Một trong những nguyên nhân dẫn đến những tranh 

chấp này là do đa phần ngƣời dân chƣa quan tâm nhiều về lợi ích của của việc lập di 

chúc. 

Với kinh nghiệm thực tiễn chúng tôi khuyến nghị mọi ngƣời nên lập thừa kế, phân chia 

di sản thông qua hình thức lập di chúc càng sớm càng tốt. Việc lập di chúc là một nét 

văn minh trong một xã hội hiện đại nhằm hạn chế đƣợc những rủi ro trong việc phân 

chia di sản, hạn chế tranh chấp và những rắc rối về mặt pháp lý mà ngƣời đƣợc thừa kế 

gặp phải trong quá trình phân chia di sản thừa kế. 

 Chúng tôi cam kết tƣ vấn một cách đầy đủ nhất về thừa kế, di chúc, nhƣ: 

- Tƣ vấn các quy định của pháp luật về thừa kế nhƣ: Ngƣời nhận thừa kế; Di sản thừa 

kế; Thời điểm, Địa điểm mở thừa kế; Ngƣời quản lý di sản thừa kế; Nghĩa vụ của 

ngƣời nhận thừa kế khi ngƣời để lại thừa kế chƣa thực hiện xong nghĩa vụ với bên 

thứ ba; Thời hiệu khởi kiện chia thừa kế …; 

- Tƣ vấn về thừa kế theo di chúc, lập di chúc: Tƣ vấn hình thức di chúc và cách thức 

lập di chúc đảm bảo đúng pháp luật; Nội dung di chúc; Tƣ vấn chỉ định ngƣời thừa 

kế, ngƣời bị truất quyền hƣởng di sản; Cách phân định phần di sản cho từng ngƣời 

thừa kế; Sửa đổi, bổ sung, thay thế, huỷ bỏ di chúc; Tƣ vấn thủ tục gửi giữ di chúc; 

- Tƣ vấn thừa kế theo pháp luật: Tƣ vấn về các trƣờng hợp thừa kế theo pháp luật khi 

ngƣời để lại di sản không lập di chúc; Xác định ngƣời thừa kế theo pháp luật; Tƣ 

vấn về thừa kế thế vị (nếu có); Tƣ vấn về quan hệ thừa kế giữa con nuôi và cha 

nuôi, mẹ nuôi và cha đẻ,  mẹ đẻ, Quan hệ thừa kế giữa con riêng và bố dƣợng, mẹ 

kế; Tƣ vấn về Việc thừa kế trong trƣờng hợp vợ, chồng đã chia tài sản chung, đang 

xin ly hôn, đã kết hôn với ngƣời khác … 

- Tƣ vấn, đại diện phân chia di sản thừa kế. 

- Tƣ vấn, đại diện giải quyết tranh chấp liên quan đến thừa kế. 

Cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu sử dụng dich vụ vui lòng liên hệ với chúng tôi để đƣợc 

các luật sƣ tƣ vấn, đại diện tiến hành các thủ tục. 
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6. TƢ VẤN PHÁP LUẬT VỀ LY HÔN  

Ly hôn – chấm dứt quan hệ hôn nhân là điều không ai mong muốn. Tuy nhiên, trong 

những trƣờng hợp cụ thể ly hôn lại là giải pháp tốt nhất để giải phóng con ngƣời ra khỏi 

cuộc sống hôn nhân bất hạnh không còn tình yêu. 

Ly hôn là vấn đề phức tạp vì không chỉ đơn thuần là chấm dứt mối quan hệ vợ - chồng 

mà còn liên quan đến tài sản, con cái…  

Luật sƣ Vũ Nhƣ Hảo và các cộng sự am hiểu đời sống xã hội và có nhiều kinh nghiệm 

thực trong việc giải quyết các vụ việc ly hôn. Chúng tôi cam kết sẽ tƣ vấn, hỗ trợ, bảo 

vệ tối đa quyền lợi cho Quý khách qua những dịch vụ sau: 

 Tƣ vấn về thủ tục ly hôn: Căn cứ ly hôn, hồ sơ ly hôn, thủ tục ly hôn tại tòa 

án. 

 Tƣ vấn giải quyết các vấn đề về tài sản sau ly hôn. 

•    Xác định tài sản chung, tài sản riêng của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân; 

•    Xác định các khoản nợ chung, nợ riêng của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân; 

•    Chia tài sản vợ chồng khi ly hôn. 

 Tƣ vấn giải quyết các vấn đề liên quan đến quyền nuôi con và cấp dƣỡng 

sau ly hôn. 

•    Xác định quyền nuôi con và các điều kiện nuôi con khi một bên đƣơng sự có 

yêu cầu; 

•    Xác định và yêu cầu cấp dƣỡng đối với con sau khi ly hôn; 

•    Quyền thăm nom, chăm sóc con sau ly hôn của bên không trực tiếp nuôi con. 

 Cử Luật sƣ tham gia tranh tụng để bảo vệ quyền và lợi ích của khách hàng 

trong những trƣờng hợp xảy ra tranh chấp về tài sản và con cái khi ly hôn. 
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7. TƢ VẤN THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP 

Khi bắt đầu khởi sự kinh doanh, hãy đến với chúng tôi, bạn sẽ nhận đƣợc những thông 

tin hoàn chỉnh nhất, những lời khuyên đáng tin cậy nhất. Khi đến với chúng tôi, bạn sẽ 

đƣợc cụ thể hoá những ý tƣởng kinh doanh, bạn sẽ không còn những băn khoăn, vƣớng 

mắc bởi bạn đã đƣợc chúng tôi tƣ vấn hết sức đầy đủ. Với mức phí dịch vụ hợp lý, với 

sự nhiệt tình và kinh nghiệm, chắc chắn chúng tôi sẽ làm hài lòng các bạn. 

Với trải nghiệm thực tế, Luật sƣ Vũ Nhƣ Hảo và các cộng sự cam kết đem đến cho Quý 

khách những giá trị tƣ vấn hiệu quả, giúp Quý khách: 

-  Lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp với lĩnh vực và quy mô kinh doanh. 

-  Thực hiện các thủ tục thành lập doanh nghiệp. 

-  Các thủ tục sau khi thành lập doanh nghiệp. 

-  Những vƣớng mắc mà các doanh nghiệp thƣờng gặp phải trong quá trình hoạt động 

nhƣ tranh chấp nội bộ, tranh chấp với đối tác, khách hàng và với cơ quan Nhà nƣớc. 

-  Các vấn đề về thuế của công ty (công ty phải đóng các loại thuế nào, mức thuế suất 

ra sao, đóng ở đâu, khi nào, có đƣợc hƣởng các chính sách ƣu đãi nào về thuế 

không?). 

-  Các vấn đề liên quan đến việc bảo vệ thƣơng hiệu của mình tránh bị xâm phạm 

thông qua việc bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa.  
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8. TƢ VẤN PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG 

Con ngƣời là yếu tố quan trọng hàng đầu trong doanh nghiệp. Tuy nhiên, trong quan hệ 

lao động luôn luôn tiềm ẩn những yếu tố phát sinh mâu thuẫn và dẫn đến tranh chấp 

giữa Ngƣời lao động và Ngƣời sử dụng lao động.  

Từng làm việc cho các doanh nghiệp lớn với vị trí Giám đốc Nhân sự, Luật sƣ Vũ Nhƣ 

Hảo và Luật sƣ Hoàng Thế Nhiên có rất nhiều kinh nghiệm trong giải quyết tranh chấp 

lao động. Đến với chúng tôi Quý khách sẽ nhận đƣợc các giá trị sau: 

•    Tƣ vấn, soạn thảo hợp đồng lao động; 

•    Đại diện bảo vệ quyền lợi của khi chấm dứt hợp đồng lao động; 

•    Đại diện cho doanh nghiệp giải quyết tranh chấp; 

•    Tƣ vấn các trƣờng hợp hƣởng trợ cấp thôi việc, mất việc làm, trợ cấp thất nghiệp; 

•    Tƣ vấn về các hình thức xử lý kỷ luật Ngƣời lao động; 

•    Tƣ vấn bảo hiểm xã hội; 

•    Cử luật sƣ tham gia tố tụng tại tòa án để bảo về quyền và lợi ích hợp pháp; 
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9. KẾT HÔN NƢỚC NGOÀI 

Kết hôn với ngƣời nƣớc ngoài (ngƣời không có quốc tịch Việt Nam) là thủ tục kết hôn 

khá phức tạp và khó khăn. Nếu bạn không có kinh nghiệm và những hiểu biết nhất định 

về pháp lý bạn thƣờng gặp những khó khăn về việc chuẩn bị hồ sơ, kỹ năng trả lời 

phỏng vấn… Vì vậy, khi bạn chuẩn bị kết hôn với ngƣời nƣớc ngoài, bạn cần tìm hiểu 

kỹ các quy định của pháp luật, nhờ luật sƣ tƣ vấn cho bạn để thực hiện các thủ tục đăng 

ký kết hôn suôn sẻ hơn. Văn phòng Luật sƣ Vũ Nhƣ Hảo & Cộng sự đã tƣ vấn và thực 

hiện các thủ tục kết hôn thành công cho hàng trăm cặp vợ chồng. 

Quy trình làm các thủ tục đăng ký kết hôn với ngƣời nƣớc ngoài tại VPLS chúng tôi 

gồm các bƣớc: 

Bƣớc 1: Tiếp nhận các thông tin và yêu cầu từ khách hàng. 

Bƣớc 2: Hƣớng dẫn chi tiết khách hàng chuẩn bị các hồ sơ cần thiết. 

Bƣớc 3: Đại diện cho khách hàng làm các thủ tục đăng ký kết hôn tại các cơ quan nhà 

Nƣớc, các đại sứ quán, lãnh sứ quán. 

Bƣớc 4: Tƣ vấn cho khách hàng các kỹ năng trả lời phỏng vấn. 

Bƣớc 5: Khách hàng lấy giấy chứng nhận kết hôn. 

Chúng tôi luôn luôn cam kết sẽ tiết kiệm tối đa chi phí và thời gian cho Quý Khách 

hàng. Hãy gọi ngay cho chúng tôi để đƣợc tƣ vấn miễn phí qua hotline: 0914.086.292 

* Dịch vụ pháp lý dành cho Việt Kiều và Ngƣời nƣớc ngoài: 

Ngoài dịch vụ đăng ký kết hôn với ngƣời nƣớc ngoài nói trên. Văn phòng Luật sƣ Vũ 

Nhƣ Hảo và Cộng sự còn thực hiện các dịch vụ pháp lý sau đây dành cho Việt Kiều và 

Ngƣời Nƣớc ngoài: 

1. Làm thủ tục xin cấp Giấy phép lao động cho ngƣời nƣớc ngoài tại Việt nam (Work 

permit); 

2. Xin cấp và gia hạn Visa cho ngƣời nƣớc ngoài làm việc tại Việt nam; 

3. Xin cấp Thẻ tạm trú, Thẻ thƣờng trú cho ngƣời nƣớc ngoài tại Việt nam; 

4. Nhận con, nhận cha mẹ, nhận nuôi con nuôi… 

5. Các vấn đề pháp lý khác liên quan đến hoạt động và sinh sống của ngƣời nƣớc ngoài 

tại Việt nam. 
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10. TƢ VẤN SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

Quyền sở hữu trí tuệ là tài sản có giá trị lớn của mỗi cá nhân/ tổ chức. Đối với một số 

doanh nghiệp giá trị của quyền sở hữu trí tuệ còn lớn gấp nhiều lần tài sản hữu hình ví 

dụ nhƣ các nhãn hiệu Coca Cola, Adidas, Microsoft, Google, Facbook…Do đó, việc 

bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ là rất cần thiết giúp các nhân/ tổ chức giữ và phát triển đƣợc 

thƣơng hiệu và những lợi thế thƣơng mại khác. Là một tổ chức chuyên nghiệp, Văn 

phòng Luật sƣ Vũ Nhƣ Hảo và Cộng sự sẽ giúp Quý khách hàng bảo vệ đƣợc Quyền sở 

hữu trí tuệ trƣớc tình trạng xâm phạm Quyền sở hữu trí tuệ ngày càng gia tăng. 

* NỘI DUNG DỊCH VỤ: 

1.Tƣ vấn pháp luật về thủ tục và điều kiện đăng ký Nhãn hiệu,; Bản quyền tác giả; Kiểu 

dáng công nghiệp; Theo dõi thực thi quyền SHTT tại Việt Nam; 

2.Đại diện cho khách hàng thực hiện các thủ tục tại Cơ quan Nhà nƣớc có thẩm quyền; 

3.Soạn thảo hồ sơ đăng ký; 

4.Nộp hồ sơ và theo dõi tiến trình đăng ký tại Cơ quan Nhà nƣớc có thẩm quyền; 

5.Đại diện cho khách hàng trong toàn bộ quá trình xác lập quyền và phúc đáp công văn 

trao đổi với tại Cơ quan Nhà nƣớc có thẩm quyền về các công việc trên; 

6.Trao đổi, cung cấp thông tin cho khách hàng trong tiến trình đăng ký. 

7.Tiến hành các hoạt động điều tra, ngăn chặn và yêu cầu các cơ quan nhà nƣớc có 

thẩm quyền xử lý đối với các hành vi xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp và quyền 

tác giả; 

8.Tƣ vấn hỗ trợ khách hàng trong việc đàm phán, soạn thảo, đăng ký hợp đồng chuyển 

nhƣợng quyền sở hữu; chuyển giao quyền sử dụng đối tƣợng sở hữu công nghiệp và 

quyền tác giả; 

9.Tƣ vấn giải quyết tranh chấp về quyền sở hữu trí tuệ. 



 

VĂN PHÒNG LUẬT SƢ VŨ NHƢ HẢO VÀ CỘNG SỰ 
          Trụ sở: 16 Mạc Đĩnh Chi – Phƣớc Tiến – Nha Trang – Khánh Hòa 

          Điện thoại: 058 – 3513988   Fax: 058 – 3513858   Hotline: 0914 086 292 

          Website: www.LuatsuNhaTrang.vn       www.VuNhuHao.com   

          YM: hao_vunhu@yahoo.com                   Skype: vu.nhu.hao 

          Email: LawyerVuNhuHao@gmail.com  
 

 

 

22 

11. DỊCH VỤ XIN GIẤY PHÉP 

Trong một số lĩnh vực, để đủ điều kiện hoạt động kinh doanh, ngoài giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp còn phải đáp ứng một số điều kiện và phải có giấy 

phép "con". Những thủ tục này khá phức tạp đòi hỏi phải có kiến thức pháp lý và kinh 

nghiệm để hồ sơ xin giấy phép đúng, đầy đủ và có giấy phép kịp thời. Văn phòng Luật 

sƣ Vũ Nhƣ Hảo & Cộng sự có với đội ngũ nhân sự giỏi chuyên môn và thành thạo trong 

việc thực hiện dịch vụ xin cấp các loại giấy phép sau: 

TT Dịch vụ  Cơ quan cấp phép 

1 Giấy phép lao động   Sở Lao động Thƣơng binh và Xã hội 

2 Giấy phép tạm trú (từ 1-3 năm)   Trƣờng hợp cần phải xin phép tại 

Cục quản lý xuất nhập cảnh 

3 Đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ, 

hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu trí tuệ 

- Chuyển giao quyền sử dụng (Li xăng): 

- Chuyển giao quyền sở hữu 

  Đăng ký với Cục Sở hữu Trí tuệ 

 

4 Đăng ký khoản vay nƣớc ngoài 

  

  Theo quy định của luật, khoản vay 

nƣớc ngoài không đƣợc Chính phủ 

bảo lãnh thuộc đối tƣợng phải thực 

hiện đăng ký với Ngân hàng nhà 

nƣớc. 

5 Xin giấy chứng nhận công bố tiêu chuẩn 

chất lƣợng sản phẩm 

  Chi cục tiêu chuẩn đo lƣờng chất 

lƣợng 

6 Đăng ký kiểm tra chất lƣợng hàng hóa trong 

xuất khẩu, nhập khẩu, lƣu thông trên thị 

trƣờng, kiểm tra chất lƣợng sản phẩm trong 

sản xuất 

  Chi cục tiêu chuẩn đo lƣờng chất 

lƣợng 

7 Tƣ vấn và xin chứng nhận dán nhãn năng 

lƣợng 

  Tổng cục Năng lƣợng- Bộ Công 

thƣơng 

8 Đăng ký trang website thƣơng mại điện tử 

- Đề án (nếu có) 

- Thông báo hoạt động website thƣơng mại 

điện tử 

  Đăng ký với Bộ Công thƣơng 

9 Đăng ký cung cấp dịch vụ Sàn giao dịch 

Thƣơng mại điện tử 

  Bộ Công thƣơng 

10 Đăng ký trang tin điện tử   Đăng ký với Bộ Thông tin Truyền 

thông 

11 Các giấy phép khác: Giấy phép kinh doanh 

bán buôn, bán lẻ rƣợu…. 

  Bộ Công thƣơng 
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12. SOẠN THẢO VĂN BẢN, ĐƠN KHỞI KIỆN, KHIẾU NẠI, TỐ CÁO 

Nội quy - Quy chế: 

Chúng tôi cam kết sẽ giúp các bạn xây dựng một hệ thống Nội quy - Quy chế toàn diện, 

khoa học, tuân theo các quy định của pháp luật và phù hợp với tình hình thực tế của 

doanh nghiệp hƣớng tới phục vụ cho hoạt động quản lý và kinh doanh hiệu quả nhất. 

Các loại đơn khởi kiện, khiếu nại, tố cáo: 

Khởi kiện, khiếu nại, tố cáo là các quyền cơ bản của công dân đƣợc pháp luật quy định. 

Tuy nhiên, sự phức tạp trong thủ tục hành chính còn là trở ngại đối với cá nhân, tổ chức 

khi thực hiện những quyền này. 

Khi bạn cần tƣ vấn, soạn thảo đơn khiếu nại, đơn khởi kiện, đơn tố cáo hoặc các lại giấy 

tờ khác, chúng tôi sẽ giúp bạn giải quyết nhanh chóng vƣớng mắc. Đến với chúng tôi 

bạn sẽ nhận đƣợc những giá trị sau: 

- Tƣ vấn chi tiết các vấn đề pháp lý liên quan đến khởi kiện, khiếu nại, tố cáo. 

- Tƣ vấn trình tự, thủ tục khởi kiện, khiếu nại, tố cáo một cách rõ ràng và cụ thể. 

- Soạn thảo đơn khởi kiện, khiếu nại, tố cáo rành mạch, chặt chẽ và thuyết phục. 

- Đại diện khách hàng gặp gỡ, trao đổi đối với các cơ quan Nhà nƣớc có thẩm quyền. 

- Đại diện khách hàng khởi kiện, nộp đơn khiếu nại, tố cáo. 

 

 

 


