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TGS LAW FIRM PROFILE

TGS LAW - MỘT ĐỐI TÁC PHÁP LÝ
Hãng Luật TGS LawFirm là tiền thân của Công ty Luật TNHH NewVision.
Kể từ khi thành lập vào năm 2009, mục tiêu mà Hãng Luật TGS LawFirm luôn hướng tới
chính là “Ý tưởng mới, Cách làm mới”. TGS LawFirm đã nhanh chóng phát triển với
phương châm và chúng tôi sẽ không chỉ đơn thuần là những luật sư tư vấn pháp luật mà sẽ
đóng vai trò một đối tác pháp lý đáng tin cậy của khách hàng.
TGS Law là một trong những công ty chuyên nghiệp. Với đội ngũ luật sư, chuyên viên pháp
lý trẻ trung, năng động đầy nhiệt huyết và có năng lực trong các lĩnh vực hoạt động của công
ty, cùng đội ngũ luật sư, cộng tác viên, cố vấn pháp lý, thông dịch viên và nhân viên có trình
độ, nhiều kinh nghiệm, TGS Law được đánh giá là một trong những hãng luật hàng đầu của
Việt Nam với tính chuyên nghiệp, trình độ chuyên môn cao. Quý khách hàng sẽ được cung
cấp các dịch vụ một cách nhanh chóng, tối ưu và hiệu quả nhất.
Với định hướng phát triển là công ty luật chuyên nghiệp, chúng tôi đã có các mối quan hệ tốt
đẹp với những cơ quan nhà nước, (như: Ủy ban nhân dân, Tòa án nhân dân các cấp, Viện
Kiểm sát nhân dân các cấp, Tổng Cục tiêu chuẩn đo lường, Bộ Kế hoạch và đầu tư, Cục vệ
sinh an toàn thực phẩm - Bộ Y tế, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Cục Sở hữu trí tuệ,
Sở kế hoạch và đầu tư các tỉnh, thành phố trong cả nước...) đã mang lại nhiều sự thuận lợi
cho các luật sư trong quá trình làm việc. Chính điều này cộng với quan hệ đối tác trong cộng
đồng luật sư, công chứng viên và bề dày kinh nghiệm của mình đã cho phép chúng tôi đáp
ứng các yêu cầu ngày càng đa dạng, phức tạp của khách hàng nhằm đảm bảo mang lại thành
công cho quý vị đạt được hiệu quả cao nhất.
TGS LawFirm tự hào đã và đang cung cấp dịch vụ tư vấn cho hàng trăm tập đoàn kinh tế lớn
của Việt Nam và nước ngoài. Với phương châm coi lợi ích của khách hàng là của chính
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mình đã được phản ánh thông qua những khách hàng của chúng tôi như các công ty đa quốc
gia Sony, Tập đoàn gang thép Formosa Hà Tĩnh, Coca-Cola, Shell, Unilever, Nike, VietNam
Breweries (Tiger, Heneiken), Bluescope Steel, Vina Koei Steel, Bayer, Thyssen Krupp hoặc
trong nước như tập đoàn than khoáng sản Việt Nam, Kymdan, Thiên Long, Samco, Agtex,
Hà Tiên 1, Tốc Độ Xanh (tỉnh Bình Dương), Mỳ gạo Hùng Lô (Việt Trì, tỉnh Phú Thọ),....

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN
TGS LawFirm được thành lập, tồn tại và phát triển với định hướng phát triển từng bước, bền
vững, ổn định, trở thành nhà cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp nhằm giúp khách hàng
được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp một cách tốt nhất có thể, bằng tất cả sự nhiệt tình,
tâm huyết và lao động nghiệp vụ của mình, trong hoạt động hành nghề chúng tôi luôn tìm tòi
sáng tạo để áp dụng pháp luật một cách đúng đắn, linh hoạt nhất.
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PHẠM VI HOẠT ĐỘNG VÀ KINH NGHIỆM HÀNH NGHỀ CỦA TGS LAW FIRM
PHÙ HỢP VỚI YÊU CẦU CỦA QUÝ CÔNG TY
Chúng tôi đảm bảo cung cấp cho Quý Công ty đầy đủ các dịch vụ pháp lý cần thiết
liên quan đến hoạt động kinh doanh, đầu tư của doanh nghiệp và ưu thế của chúng tôi
chính là khả năng hỗ trợ Quý Công ty ở mọi giai đoạn – vào bất cứ khi nào Quý Công
ty cần đến. Bề dày kinh nghiệm của những luật sư chúng tôi đã cho phép chúng tôi có
được kiến thức và toàn cảnh pháp luật Việt Nam, từ đó có khả năng tiên liệu những khó
khăn trước khi chúng có thể xảy ra trên thực tế.
Quý khách hàng có thể tìm thấy dưới đây những lĩnh vực chuyên môn thế mạnh
của chúng tôi. Tuy nhiên, chúng tôi không chỉ dừng lại ở đó. Với sự quan tâm và kinh
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nghiệm của mình, chúng tôi hiểu rằng nhu cầu của Quý khách hàng là đa dạng và luôn
thay đổi, vì thế chúng tôi cam kết sẽ liên tục cải thiện và luôn sẵn sàng phát triển để có
thể giúp Quý khách hàng giải quyết mọi khó khăn và vướng mắc pháp lý để đem lại kết
quả tốt nhất cho Quý khách hàng.
Các luật sư của TGS LAW Firm đã tham gia tư vấn trong nhiều giao dịch, bao gồm
các giao dịch về tài trợ tín tụng, tài trợ dự án, tài trợ Ngân hàng, mua bán & sáp nhập,
nhượng quyền thương mại…. Cũng là những luật sư có kinh nghiệm tranh tụng trong nhiều
lĩnh vực như: tranh chấp hợp đồng, tranh chấp thương mại, tranh chấp về tài sản trong các
dự án xây dựng…và đại diện cho khách hàng tham gia giải quyết nhiều vụ tranh chấp phức
tạp thông qua thủ tục thương lượng, thủ tục tố tụng trọng tài, tố tụng Toà án.
Các chuyên viên tư vấn của TGS LAW Firm đều đã có kinh nghiệm trong hoạt động
tư vấn pháp luật và đại diện cho các doanh nghiệp, các cá nhân trong quá trình giải quyết các
vụ tranh chấp, thực hiện các thủ tục pháp lý về đầu tư, thuê đất, chuyển nhượng dự án.
Các cố vấn của TGS LAW Firm là những giáo sư, tiến sỹ đầu ngành tại một số trường Đại
học, các Viện nghiên cứu hoặc các chuyên viên cao cấp đã hoặc đang công tác tại các Bộ,
các Cơ quan quản lý Nhà nước, các Doanh nghiệp đặc thù như Ngân hàng, tài chính, bảo
hiểm, thuế, bất động sản, xây dựng.,.. Điều đó trợ giúp đắc lực cho các luật sư, các chuyên
viên của TGS LawFirm trong việc hiểu rõ hơn hoạt động nghiệp vụ trong các doanh
nghiệp, trên cơ sở đó đưa ra các giải pháp pháp lý phù hợp nhất cho Quý khách hàng.
Với bề dày kinh nghiệm và nguồn lực của mình, TGS LAW Firm luôn sẵn sàng hỗ trợ
khách hàng giải quyết các vấn đề pháp lý phức tạp với yêu cầu chuyên môn ở mức độ cao
nhất.

Dịch vụ tư vấn & đại diện tranh tụng
Nói đến các loại hình dịch vụ pháp lý, chúng ta không thể không nhắc tới dịch vụ tranh tụng.
Theo nghĩa rộng, tranh tụng là một quá trình được bắt đầu từ khi có yêu cầu khởi kiện, khởi
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tố và kết thúc khi bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật. Quá trình tranh tụng
này không chỉ bao gồm các giai đoạn khởi kiện, khởi tố, thu thập chứng cứ, đối chất giữa
các bên đương sự, xét xử sơ thẩm, phúc thẩm mà cả giai đoạn xét xử theo trình tự giám đốc
thẩm, tái thẩm. Theo nghĩa hẹp, quá trình tranh tụng được tiến hành tại các phiên tòa sơ
thẩm và phúc thẩm khi có sự tham gia tranh luận của các bên đương sự.
Công ty luật uy tín TGS LAW Firm cung cấp dịch vụ tư vấn tranh tụng với mọi quý khách
hàng có nhu cầu giải đáp thắc mắc về tranh tụng. Với đội ngũ Luật sư giỏi, dày dặn kinh
nghiệm và chuyên tư vấn tranh tụng, chúng tôi tin tưởng và cam kết mang lại kết quả tốt
nhất cho quý khách hàng. Nội dung dịch vụ tư vấn tranh tụng của chúng tôi bao gồm việc tư
vấn các bước để khởi kiện ra tòa như: soạn thảo Đơn yêu cầu, Đơn khởi kiện, Đơn kháng
cáo. Bên cạnh đó, khách hàng còn được giải đáp thắc mắc trong các thủ tục như lệ phí, án
phí phải nộp ra tòa như thế nào? Trình tự nộp đơn ra Tòa gồm các bước nào? Thời gian toà
thụ lý vụ việc ra sao? Từ đó, Luật sư tư vấn tranh tụng sẽ đưa ra các hướng để giải quyết
tranh tụng ra Tòa cho khách hàng.
Luật sư giỏi tranh tụng
“Luật sư chuyên tranh tụng” được hiểu là các chủ thể thực hiện chức năng bào chữa bao
gồm: người bị tạm giữ, bị can, bị cáo; bảo vệ quyền lợi cho người bị hại, cho nguyên đơn, bị
đơn dân sự; làm người đại diện hợp pháp cho nguyên đơn, bị đơn, người có quyền lợi liên
quan.
Nói đến người hành nghề luật là phải nói đến các luật sư, dù là luật sư hành nghề chuyên sâu
về tranh tụng hay tư vấn thì luật sư luôn phải là một chuyên gia trong bất kỳ lĩnh vực nào
mình tham gia. Trên thực tế có hay không một luật sư như vậy? Với ngành nghề khác thì
không chắc nhưng với nghề luật sư thì điều kiện tiên quyết phải là như vậy bởi những đặc
thù của nghề này.
Một luật sư tranh tụng giỏi không phải tự nhiên mà có, họ phải rèn luyện kỹ năng, tích luỹ
kiến thức, kinh nghiệm trong nhiều năm với quyết tâm cao và lòng yêu nghề. Bên cạnh đó,
luật sư tranh tụng tại toà án cần rất nhiều kỹ năng để thực hiện tốt thiên chức của mình.
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Ngoài đòi hỏi kiến thức chuyên ngành tốt, luật sư tranh tụng cần phải có kỹ năng đối đáp,
phản biện và đặc biệt là phải có “độ nhạy” trước các tình huống pháp lý phát sinh tại phiên
toà.
Sự tham gia của luật sư trong tố tụng hình sự hay tố tụng dân sự, kinh doanh thương mại
không chỉ giúp bị can, bị cáo, người được bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, mà
còn góp phần trong việc xác định sự thật khách quan của vụ án, giúp việc điều tra, truy tố và
xét xử được nhanh chóng, chính xác, tránh làm oan người vô tội, để lọt tội phạm.
Luật sư giỏi tranh tụng đóng một vị trí rất quan trọng, giúp đỡ cho bị cáo, các đương sự hiểu
đúng, hiểu đủ quyền và nghĩa vụ của mình trước pháp luật, tránh bị các cơ quan tiến hành tố
tụng lạm quyền làm thiệt hại đến quyền và lợi ích của mình cũng như hiểu được bản án
quyết định của các cơ quan tố tụng tuyên đối với đương sự đã đúng pháp luật hay chưa tránh
khiếu kiện, khiếu nại kéo dài làm ảnh hưởng đến thời gian kinh tế cho các bị cáo, đương
sự…
Với các luật sư giỏi tư vấn tranh tụng TGS LAW Firm
Bạn đang cần tìm luật sư giỏi tranh tụng để bảo vệ quyền lợi của mình? Bạn chưa biết tìm
luật sư giỏi ở đâu? Đừng lo lắng. Chúng tôi sẽ giúp bạn giải quyết những khó khăn trên. Đến
với TGS LAW Firm, đơn vị tư vấn pháp luật uy tín hàng đầu. Là hãng luật uy tín và chuyên
nghiệp, ngoài dịch vụ hỗ trợ tư vấn pháp lý và tranh tụng thông thường, TGS LAW Firm
chúng tôi còn đặc biệt chú trọng tới dịch vụ tranh tụng quốc tế liên quan tới các lĩnh vực như
giải quyết tranh chấp trong các hoạt động kinh doanh – thương mại, lao động, đất đai, dân
sự, hôn nhân gia đình,... Chúng tôi có những luật sư giỏi, các luật sư có kinh nghiệm tranh
tụng quốc tế và thụ lý các vụ án lớn, có những tình tiết phức tạp.
Nếu Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ của TGS LAW Firm chúng tôi hoặc
muốn biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ tổng đài tư vấn tranh tụng miễn phí: 1900 6110
hoặc gửi yêu cầu tư vấn qua địa chỉ email: contact@tgslaw.vn để được tư vấn miễn phí với
dịch vụ tốt nhất và tận tâm nhất.
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Việc tranh tụng thương mại
Khách hàng chọn Hãng Luật TGS LAW Firm vì kinh nghiệm sâu rộng về tòa án của chúng
tôi, vì chiều sâu kiến thức chuyên ngành, tầm với rộng về địa lý và kết quả hoạt động thành
công đã được minh chứng.
Chính những yếu tố nổi bật này đã tách TGS LAW Firm ra khỏi những công ty luật khác tại
Việt Nam.
•

Chúng tôi là những luật sư, với kết quả hoạt động thành công đã được minh chứng;

•

Chúng tôi biết về ngành nghề của bạn;

•

Chúng tôi có một tầm với rộng về địa lý và một nguồn luật sư và nhân lực dồi dào;

•

Chúng tôi thường đem về chiến thắng cho thân chủ của chúng tôi trong các vụ kiện.
Chúng tôi là những Luật sư Tòa án
Hầu hết các công ty luật tuyển dụng những luật sư về thương mại. Điều khác biệt của chúng
tôi là không những có một quá trình nổi bật về tranh tụng thương mại, chúng tôi còn có
những luật sư tòa án, với hàng chục năm kinh nghiệm đại diện cho nhiều công ty lớn nhất,
nổi trội nhất tại Việt Nam.
Chúng tôi đã xử lý những vụ kiện với tư cách là trung gian hòa giải cho cả nguyên đơn và bị
đơn, và phục vụ cho khách hàng với tư cách là luật sư toàn quốc trong những vụ tranh chấp
và những vụ kiện đẳng cấp quan trọng và phức tạp.
Kinh nghiệm sâu rộng về tranh tụng của chúng tôi cũng mang tính quyết định khi các mục
tiêu kinh doanh yêu cầu rằng một vụ kiện phải được giải quyết tại tòa án. Là những luật sư
và là những chuyên gia đàm phán, chúng tôi làm việc để giúp bạn quản lý rủi ro và tìm ra
phương án tranh tụng khi có thể và phù hợp với các mục tiêu của doanh nghiệp bạn. Nếu
không thể tránh khỏi tranh tụng, những thành công tại tòa án của chúng tôi trên khắp Việt
Nam sẽ giúp bảo vệ lợi ích của Quý khách hàng từ đầu đến cuối.
Chúng tôi hiểu về Ngành nghề của Bạn
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Chúng tôi tự coi công việc của mình là phải biết về công ty của bạn, ngành nghề của công ty
bạn và các khuynh hướng pháp lý và khuynh hướng thị trường tác động đến công ty bạn.
Chúng tôi cũng hiểu về tác động mà việc tranh tụng có thể có đối với hoạt động hàng ngày
của công ty bạn.
Mặc dù việc tư vấn quản lý rủi ro của chúng tôi giúp bạn tránh những việc tranh tụng khi có
thể, sự sẵn sàng của chúng tôi để đưa vụ kiện ra tòa cũng như năng lực của chúng tôi tại tòa
sẽ là thuận lợi chiến lược trong việc giải quyết các vụ tranh tụng.
Lịch sử thành công lâu dài của chúng tôi trong hầu hết từng ngành nghề thể hiện sự sẵn sàng
của chúng tôi để bảo vệ lợi ích của công ty bạn, dù các mục tiêu ngắn hạn và dài hạn của
công ty bạn là thế nào đi nữa.
Chúng tôi đã xử lý thành công các vụ kiện trong nhiều ngành nghề, bao gồm:
•

Dịch vụ Tài chính

•

Y tế

•

Công nghệ

•

Bán lẻ

•

Bất động sản

•

Xây dựng

•

Kinh doanh thương mại, mua bán hàng hóa …
Chúng tôi có Tầm với rộng về Địa lý và Nguồn luật sư nhân lực
Rất ít công ty luật ở Việt Nam có thể sánh với chúng tôi về phạm vi địa lý, nguồn lực chuyên
môn, và việc tập trung các luật sư vào những lĩnh vực chính, và chúng tôi vẫn tiếp tục mở
rộng phạm vi hành nghề của mình. Chúng tôi thường xuyên xử lý các tranh chấp về kinh
doanh và công ty, bao gồm chứng khoán, bằng sáng chế, thương hiệu và bản quyền, trách
nhiệm về sản phẩm, chống độc quyền, và bất động sản, trong số nhiều lĩnh vực khác.
Với sự có mặt ở khắp mọi miền đất nước Việt Nam, chúng tôi làm việc với khách hàng trên
toàn lãnh thổ Việt Nam và nước ngoài, thường xuyên có mặt tại các tòa án Việt Nam, nơi
chúng tôi có đủ tiêu chuẩn để hành nghề. Chúng tôi đã hỗ trợ về tranh tụng ở khắp nước, và
9
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đội ngũ luật sư chuyên về trọng tài quốc gia của chúng tôi xuất sắc trong việc đưa ra giải
pháp tranh chấp thay thế cho một loạt các ngành nghề.
Bằng cách phân bổ đội ngũ qua các ngành nghề và sử dụng công nghệ mới nhất, chúng tôi
có thể đáp ứng nhu cầu của khách hàng vào bất kỳ lúc nào. Khi một vụ việc có độ lớn bất
thường hoặc đòi hỏi những kinh nghiệm đặc biệt, chúng tôi sẵn sàng điều động các luật sư từ
các văn phòng khác để hỗ trợ kịp thời cho Quý khách hàng. Với mục đích hỗ trợ và bảo vệ
quyền lợi của khách hàng được tốt nhất, kịp thời nhất.

Tư Vấn Doanh nghiệp
Về kinh nghiệm và khả năng phối hợp chặt chẽ với khách hàng trong việc giải
quyết những vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh mang tính chất thường
xuyên. Đối với mỗi doanh nghiệp, để có thể hoạt động ổn định, vấn đề đầu tiên cần hướng
tới là phải tạo dựng nền tảng hoạt động pháp lý vững chắc, tuy nhiên, cần căn cứ vào tình
hình thực tế mà xây dựng một mô hình phù hợp với quy mô và mục tiêu hoạt động.
Đối với Quý Công ty, chúng tôi xác định “Tư vấn doanh nghiệp” sẽ bao gồm:
1. Thực hiện thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư trong trường hợp có nhu cầu thay
đổi nội dung trên giấy Chứng nhận đầu tư.
2. Trong các giai đoạn thực hiện dự án, chúng tôi đảm nhiệm chính trong việc xin các
giấy phép con theo quy định của pháp luật Việt Nam.
3. Rà soát, hỗ trợ xây dựng nội dung Quy chế, chế định về tổ chức và hoạt động của các
bộ phận, phòng ban nhằm mục đích tạo ra cơ chế hoạt động phối hợp tốt nhất giữa các bộ
phận, phòng ban. Hơn nữa, việc đưa ra các văn bản nội bộ này không chỉ nhằm mục đích
phục vụ cho việc hoạt động hiệu quả mà đó còn là cơ sở để đánh giá trách nhiệm của mỗi
cá nhân, bộ phận trong Công ty.
4. Xây dựng hệ thống văn bản lưu trữ, cập nhật thường xuyên dưới các hình thức bản
cứng và số hóa trên server, được phân theo các cấp bảo mật và chức năng quản lý.
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Lao Động
Với Dự án có quy mô hoạt động lớn, vấn đề về lao động của Quý khách hàng luôn
được đặt lên hàng đầu. Điều quý trọng nhất đó chính là: Quý khách hàng đã đem lại cơ hội
việc làm cho người lao động tại Việt Nam, đặc biệt là hướng tới sử dụng lao động chất
lượng cao là các sinh viên tại các trường cao đẳng , đại học; hỗ trợ đào tạo kinh nghiệp thực
tế cho người lao động sau khi tuyển dụng. Quan điểm của chúng tôi về vấn đề này ở thế
“Cân bằng”, nghĩa là, với những quy định pháp luật Việt Nam hiện hành, chúng tôi sẽ cố
gắng cân bằng lợi ích của Quý Công ty và người lao động. Đảm bảo được thế “Cân bằng”
này đồng nghĩa với việc hạn chế biến động nguồn lao động cơ sở.
Pháp luật về lao động ở Việt nam được xem là lĩnh vực phức tạp và nhạy cảm
không chỉ đối với người lao động, Người sử dụng lao động mà còn với cả xã hội. Trong
môi trường đó, Chúng tôi đã luôn nỗ lực hỗ trợ khách hàng trong nhiều lĩnh vực khác
nhau, bao gồm và không giới hạn việc soạn thảo nội quy lao động, đàm phán và lập các
thỏa thuận lao động. Phối hợp với doanh nghiệp tổ chức các lớp huấn luyện về pháp luật
lao động cho cả người lao động và người sử dụng lao động nhằm tạo môi trường lao động
thuận lợi để tránh các tranh chấp không đáng có.
Nội dung chi tiết tư vấn bao gồm:
1. Luật sư tư vấn các quy định pháp luật chung về lao động: Tiêu chuẩn lao động; quyền,
nghĩa vụ, trách nhiệm của người lao động, người sử dụng lao động, tổ chức đại diện tập thể
lao động, tổ chức đại diện người sử dụng lao động trong quan hệ lao động và các quan hệ
khác liên quan trực tiếp đến quan hệ lao động; quản lý nhà nước về lao động;
2. Tư vấn quy định pháp luật về việc làm và giải quyết việc làm;
3. Tư vấn quy định về hợp đồng lao động, cụ thể:
+ Quy định về giao kết hợp đồng lao động;
+ Quy định về thực hiện hợp đồng lao động;
+ Quy định về sửa đổi, bổ sung, chấm dứt hợp đồng lao động;
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+ Quy định về hợp đồng lao động vô hiệu;
+ Quy định về cho thuê lại lao động.
4. Tư vấn về tiền lương, thời giờ làm việc, thời giờ nghỉ ngơi, quy định về nghỉ lễ, nghỉ việc
riêng, nghỉ không hưởng lương;
5. Tư vấn quy định pháp luật về kỷ luật lao động và trách nhiệm vất chất;
6. Tư vấn quy định pháp luật về an toàn lao động, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và
phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp;
7. Tư vấn quy định pháp luật riêng đối với lao động nữ, lao động chưa thành niên, lao động
là người cao tuổi, người khuyết tật;
8. Tư vấn quy định pháp luật về Bảo hiểm xã hội, công đoàn;
9. Tư vấn quy định pháp luật về người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài, lao
động cho các tổ chức, cá nhân nước ngoài, lao động là người nước ngoài làm việc tại Việt
Nam;
10. Tư vấn quy định về học nghề và đào tạo nghề;
11. Tư vấn quy định về thỏa ước lao động tập thể, thỏa ước lao động tập thể doanh nghiệp,
thỏa ước lao động tập thể ngành;
12. Xây dựng Nội quy, quy chế lao động; Thỏa ước lao động;
12. Luật sư tư vấn trực tuyến về tranh chấp và giải quyết tranh chấp lao động;
13. Tư vấn các quy định pháp luật khác liên quan đến vấn đề lao động.

CHO THUÊ LẠI LAO ĐỘNG
1. Khái quát chung về pháp luật cho thuê lại lao động.
Cho thuê lại lao động là hiện tượng tương đối phổ biến trong việc sử dụng lao động
ở các quốc gia trên thế giới từ nhiều năm qua. Nó đã được ghi nhận trong pháp luật của rất
nhiều nước, đặc biệt là những nước phát triển theo nền kinh tế thị trường. Tuy nhiên ở Việt
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Nam, việc cho thuê lại lao động vẫn là vấn đề khá mới mẻ, và lần đầu tiên được ghi nhận
trong Bộ luật lao động (BLLĐ) năm 2012 việc ghi nhận chính thức trong BLLĐ và các văn
bản hướng dẫn thi hành về hoạt động cho thuê lại lao động đã tạo hành lang pháp lý thuận
lợi cho các bên trong quan hệ lao động đồng thời tạo thêm cơ hội việc làm cho người lao
động.
Tuy nhiên, để được cấp Giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động là hết sức khó khăn
nên Hãng Luật TGS LAW Firm cung cấp dịch vụ Xin cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại
lao động với mong muốn giúp quý khách hàng giảm được chi phí thời gian và tiền bạc, và
nhận được giấy phép nhanh chóng và chuyên nghiệp nhất. TGS LAW Firm là một đơn vị tư
vấn pháp luật chuyên nghiệp có nhiều kinh nghiệm thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép cho
thuê lại lao động nhanh gọn, uy tín. Khi quý khách hàng sử dụng dịch vụ của chúng tôi bên
cạnh làm giấy phép cho thuê lại lao động, Luật sư sẽ tư vấn, hỗ trợ các quy định của pháp
luật trong suốt thời gian hoạt động.
TGS LAW Firm đã đại diện cho nhiều đối tác làm thủ tục thành công nhiều giấy phép
cho thuê lại lao động. Điển hình là gần đây nhất, nhận được sự tin tưởng và lời mời mong
muốn từ Ban lãnh đạo của Công ty TNHH Tốc Độ Xanh (tỉnh Bình Dương) về việc ủy
quyền cho Hãng Luật TGS LAW Firm thực hiện những hỗ trợ tư vấn và làm thủ tục đại
diện xin cấp giấy phép cho thuê lại lao động.
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TGS LAW Firm thực hiện thành công thủ tục xin cấp giấy phép cho thuê lại lao
động Công ty TNHH Lộc Nhân Sinh ( tỉnh Bình Dương):
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TGS LAW Firm thực hiện thành công thủ tục xin cấp giấy phép cho thuê lại lao động
Công ty TNHH HUDA TECH (tỉnh Bắc Giang):
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XIN GIẤY PHÉP ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI LÀM VIỆC TẠI NƯỚC NGOÀI
Khái quát về pháp luật hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi là việc ở nước ngoài.
Hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp
đồng là ngành, nghề kinh doanh có điều kiện. Vì vậy, phải được Bộ lao động thương binh và
Xã hội cấp phép mới đủ điều kiện hoạt động. Để tạo điều kiện cho những doanh nghiệp kinh
doanh ngành, nghề này TGS LAW Firm xin giới thiệu thủ tục thành lập và xin cấp giấy
phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài.
Hiện nay nhu cầu lao động Việt Nam muốn làm việc tại nước ngoài ngày càng nhiều,
kéo theo sự ra đời của các doanh nghiệp xuất khẩu lao động. Theo quy định của pháp luật,
doanh nghiệp chỉ được cung cấp lao động ra nước ngoài (xuất khẩu lao động) khi đáp ứng
điều kiện luật định và được cấp Giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc
ở nước ngoài (Giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động).
Sau khi được sự tư vấn của đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn pháp lý của TGS
LAW Firm, Công ty cổ phần Phát triển Nhân lực, Thương mại và Du lịch VIWASEEN đã
đáp ứng được những điều kiện của phép luật hiện hành. TGS LAW Firm đã đại diện pháp
lý và tiến hành làm thủ tục nhanh chóng nộp hồ sơ và làm việc với cơ quan chức năng của
nhà nước có thẩm quyền để xin giấy phép xuất khẩu lao động cho doanh nghiệp.
TGS LAW Firm tư vấn pháp lý và đại diện pháp lý thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép
Xuất khẩu lao động cho công ty VIWASEEN:
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TGS LAW Firm tư vấn pháp lý và đại diện pháp lý thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép
Xuất khẩu lao động cho công ty Tracodi Sông Đà:
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Đại diện – Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Công nghiệp, vận tải Tracodi đã đưa ra
ý kiến: “Tôi đã rất tin tưởng vào đội ngũ chuyên gia, Luật sư, chuyên viên tư vấn pháp lý
của TGS LAW Firm đã hỗ trợ cho chúng tôi những thủ tục pháp lý để làm thủ tục xin cấp
Giấy Phép hoạt động đưa người lao động Việt Nam đi làm việc tại nước ngoài, đã giảm
mọi nỗi lo lắng, để chúng tôi được yên tâm khi doanh nghiệp đi vào hoạt động kinh
doanh, tuân thủ nghiêm chỉnh mọi quy định của pháp luật Việt Nam”.

Để đạt được kết quả đáng mừng này, các luật sư của TGS LAW Firm chúng tôi đã
đang và sẽ không ngừng cố gắng, nâng cao kiến thức chuyên môn nghiệp vụ để tiếp tục thực
hiện được những thủ tục pháp lý tục pháp lý tốt nhất cho khách hàng.
Thương mại và Xuất nhập khẩu
Trong lĩnh vực này, chúng tôi chú trọng tới Hợp đồng thương mại gắn liền với hoạt
động sản xuất, kinh doanh của Quý khách hàng. Nhận định rằng, Hợp đồng chính là sự gắn
kết giữa các bên lợi ích và cũng chính nội dung của Hợp đồng sẽ thể hiện sự cân bằng lợi ích
hay lợi ích đang nghiêng về một phía. Nếu xuất hiện với tư cách là đại diện tư vấn pháp lý
của Quý khách hàng, nhiệm vụ của chúng tôi đó là:
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1. Tìm hiểu về đối tác mà Quý khách hàng sẽ ký kết hợp đồng: ngoài việc xác định tư cách
pháp lý của đối tác, chúng tôi sẽ phối hợp với bộ phận tài chính – kế toán, bộ phận nghiệp vụ
để chứng minh năng lực tài chính và khả năng nghiệp vụ của đối tác có thể đáp ứng với yêu
cầu.
2. Giảm thiểu tối đa rủi ro trong một quan hệ hợp đồng;
3. Giải quyết rủi ro trong quan hệ hợp đồng:
Việc mở rộng xuất nhập khẩu các sản phẩm thép, xi măng; đặc biệt là khi dự án của
Quý khách hàng bao gồm cả dịch vụ cảng. Như vậy, công việc của Hãng Luật TGS LAW
Firm sẽ mở rộng ở hai lĩnh vực: Logistics (vận chuyển, bốc dỡ, kho bãi, và thủ tục khai hải
quan xuất nhập khẩu).
Sở Hữu Trí Tuệ
Cùng với những phát triển gần đây của Luật sở hữu trí tuệ tại Việt Nam, chúng tôi
đã luôn sẵn sàng nắm bắt được những thay đổi này, và đi cùng với những thay đổi đó
để hiện tại đang cung cấp các dịch vụ tư vấn của mình cho các công ty nước ngoài
đang họat động tại Việt Nam và công ty trong nước. Chúng tôi đảm nhận việc chuẩn bị
các giấy tờ cần thiết để đăng ký nhãn hiệu, sáng chế, bản quyền từ những giai đoạn đầu
tiên. Bên cạnh đó, chúng tôi còn trợ giúp khách hàng giải quyết các vấn đề liên quan đến
tranh chấp sở hữu trí tuệ như hàng nhái, hàng giả hoặc vi phạm thương hiệu. Với chính
sách bảo mật tốt nhất của chúng tôi, chúng tôi cam kết mang lại môi trường an toàn cho
các thông tin từ Khách hàng.

VỤ VIỆC CỤ THỂ:
A.

TGS LAW Firm đại diện pháp lý thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ độc quyền

nhãn hiệu tập thể Mỳ Gạo Hùng Lô – Phú Thọ:
TGS LAW Firm luôn tự hào là một trong những công ty hàng đầu về sở hữu trí tuệ
như đăng ký nhãn hiệu, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp..v.v. Bằng những uy tín vốn có và
đội ngũ luật sư, chuyên viên pháp lý chuyên nghiệp, gần đây, Ban lãnh đạo Hợp tác xã Mỳ
gạo Hùng Lô (Phú Thọ) đã tin tưởng và ủy quyền cho TGS LAW Firm đại diện làm đơn vị
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đại diện sở hữu trí tuệ, thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ độc quyền nhãn hiệu Mỳ gạo Hùng
Lô.

1. Đôi nét về Hợp tác xã Mỳ gạo Hùng Lô (tỉnh Phú Thọ):
Không chỉ được biết đến là một địa danh còn lưu giữ nhiều bản sắc văn hóa, xã Hùng
Lô (thành phố Việt Trì) từ xưa đã nổi tiếng với nghề làm bún, làm mì, miến ..… Với chất
lượng tốt, hương vị thơm ngon lại đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nên các loại mỳ,
miến của người dân nơi đây ngày càng được nhiều người tiêu dùng trong và ngoài tỉnh lựa
chọn.
Các sản phẩm mỳ gạo Hùng Lô đã có danh tiếng từ lâu vì chất lượng tốt, đảm bảo vệ
sinh an toàn thực phẩm. Cùng với sự phát triển, hội nhập kinh tế thị trường. Ban lãnh đạo
hợp tác xã Hùng Lô hiểu rõ hơn bao giờ hết tầm quan trọng của việc đăng ký nhãn hiệu tập
thể, đem nhãn hiệu mỳ Hùng Lô ngày càng nổi tiếng hơn nữa, cũng như đảm bảo sức cạnh
tranh trên thị trường hiện nay.
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2. TGS LAW Firm đăng ký thành công nhãn hiệu tập thể Mỳ gạo Hùng Lô ( Phú Thọ):
Ngày 29/06/2017, TGS LAW Firm đã phối hợp với Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh
Phú Thọ tổ chức thành công chương trình Hội thảo: “Tạo lập, quản lý và phát triển nhãn
hiệu tập thể “Mỳ gạo Hùng Lô” cho sản phẩm mỳ gạo của xã Hùng Lô, thành phố
Việt Trì, tỉnh Phú Thọ” tại địa phương tuyên truyền phổ biến các lợi ích, trình tự thủ tục
của việc đăng ký nhãn hiệu hàng hóa độc quyền.
Ngày 03/ 08/2016, Hoàn thiện hồ sơ và nộp hồ đăng ký nhãn hiệu hàng hóa Mỳ Gạo
Hùng Lô tại Cục Sở hữu trí tuệ.
Ngày 22/09/2016, Đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa của Hợp tác xã Mỳ gạo Hùng Lô
đã nhận được quyết định hơp lệ về mặt hình thức .
Ngày 26/04/2017, Đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa của Hợp tác xã mỳ Gạo Hùng Lô
đã nhận được thông báo cấp văn bằng bảo hộ.
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B.

TGS LAW Firm thực hiện thủ tục đăng ký bảo hộ độc quyền nhãn hiệu tập thể

Nấm Sơn Động – Tỉnh Bắc Giang:
TGS LAW Firm luôn tự hào là một trong những công ty hàng đầu về đại diện sở hữu
trí tuệ như: đăng ký bảo hộ độc quyền nhãn hiệu, sáng chế, kiểu dáng công nghiệp..v.v.
Bằng những uy tín vốn có và đội ngũ luật sư, chuyên viên pháp lý chuyên nghiệp, tận tâm,
mới đây TGS LAW Firm đã vinh dự được ban lãnh đạo Hợp tác xã sản xuất nấm ăn và nấm
dược liệu huyện Sơn Động tỉnh Bắc Giang lựa chọn làm đơn vị đại diện đăng ký bảo hộ độc
quyền nhãn hiệu tập thể “Nấm Sơn Động”.

1. Đôi nét về hợp tác xã sản xuất nấm ăn và nấm dược liệu huyện Sơn Động (tỉnh Bắc
Giang):
Hợp tác xã sản xuất nấm ăn và nấm dược liệu huyện Sơn Động có địa chỉ tại: xã An
Lập, huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang.
Hợp tác xã được thành lập năm 2015, hiện có 25 hộ thành viên sản xuất nấm như nấm
rơm, nấm sò, nấm mỡ, nấm hương, nấm linh chi… Tổng sản lượng nấm cung cấp ra thị
trường năm 2015 đạt khoảng 15 tấn.
Tuy thời gian thành lập chưa lâu nhưng các sản phẩm nấm thuộc hợp tác xã đã có uy
tín và chất lượng được đánh giá cao trên thị trường, đặc biệt là sản phẩm nấm linh chi- dược
liệu luôn là sản phẩm bán chạy trên thị trường hiện nay.
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Cùng với đà phát triển, nhằm mục đích đảm bảo danh tiếng, uy tín cũng như chất
lượng cho sản phẩm, từ đó nâng cao hiệu quả kinh tế cho người dân thì ban lãnh đạo hợp
tác xã Nấm Sơn Động đã nhận thức được tầm quan trọng của việc đăng ký bảo hộ độc
quyền nhãn hiệu cho các sản phẩm nấm của mình.
Theo Công văn số 2680/UBND-CN của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang gửi Cục
Sở hữu Trí Tuệ về việc cho phép sử dụng tên địa danh để đăng ký nhãn hiệu tập thể, Phó
chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái có ý kiến như sau: “Đồng ý cho HTX sản xuất nấm
ăn, nấm dược liệu huyện Sơn Động được sử dụng tên địa danh “Sơn Động” để đăng ký
nhãn hiệu tập thể “Nấm Sơn Động” cho sản phẩm nấm trên địa bàn huyện Sơn Động”.
2. TGS LAW Firm đăng ký thành công bảo hộ độc quyền nhãn hiệu tập thể Nấm Sơn
Động (tỉnh Bắc Giang):
Nhận được sự tin tưởng của ban lãnh đạo hợp tác xã sản xuất nấm ăn, nấm dược liệu
huyện Sơn Động, đội ngũ luật sư và chuyên viên tư vấn pháp lý của TGS LAW Firm đã
tiến hành các thủ tục cần thiết để đăng ký nhãn hiệu tập thể: “Nấm Sơn Động” tại Cục Sở
hữu Trí tuệ. Cụ thể:
Sau khi tư vấn thủ tục hồ sơ giấy tờ cần chuẩn bị, ngày 10/01/2017 TGS LAW Firm
hoàn thiện hồ sơ, nộp đơn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa tại cục Sở hữu trí tuệ.
Ngày 28/02/2017, Đơn đăng ký nhãn hiệu Nấm Sơn Động của HTX sản xuất nấm ăn,
nấm dược liệu huyện Sơn Động đã nhận được quyết định chấp nhận đơn hợp lệ về mặt hình
thức.
Hiện tại nhãn hiệu đang trong quá trình thẩm định nội dung và sắp tới là việc cấp văn
bằng độc quyền đối với nhãn hiệu Nấm Sơn Động.
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C.

TGS LAW Firm thực hiện thành công đăng ký bảo hộ độc quyền nhãn hiệu

hàng hóa tập thể Gà Mỹ Bằng (Tỉnh Tuyên Quang):
1.

Đôi nét về Hợp tác xã nông lâm nghiệp Mỹ Bằng:
Nghề chăn nuôi gà thả vườn của xã Mỹ Bằng huyện Yên Sơn tỉnh Tuyên Quang đang

dần trở thành vùng sản xuất hàng hóa, cung cấp gà sạch, an toàn cho người dân trên địa bàn
toàn tỉnh Tuyên Quang và các khu vực lân cận phía Bắc. Mô hình nuôi gà thả vườn an toàn
sinh học là tín hiệu đáng mừng và ngày càng được quan tâm và đầu tư bởi chất lượng cao,
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bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm. Cái tên “Gà chất lượng cao Mỹ Bằng” ngày càng
được biết đến rộng rãi bởi chất lượng gà ngon và đảm bảo chất lượng nơi đây.

Hợp tác xã nông lâm nghiệp Mỹ Bằng được thành lập từ năm 2014 đã phát triển và phát
huy tác dụng tốt cho hộ nông dân. Ông Hoàng Công Hoàn (Chủ nhiệm Hợp tác xã Nông
lâm nghiệp Mỹ Bằng) cho biết trước áp lực cạnh tranh hiện nay thì việc xây dựng thương
hiệu và quảng bá sản phẩm cho Hợp tác xã cần phải được quan tâm, chú trọng hơn lúc nào
hết. Nhận thức rõ được sự cấp thiết đó, nên các thành viên trong Hợp tác xã đã liên hệ
với Hãng Luật TGS LAW Firm để nhận được sự tư vấn và đại diện cho Hợp tác xã làm
thủ tục đăng ký bản quyền logo, đăng ký bản quyền nhãn hiệu. Việc đăng ký nhãn hiệu tập
thể được sử dụng nhằm khuyếch trương các sản phẩm mang đặc trưng của một vùng nhất
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định (Nhãn hiệu tập thể “Gà Mỹ Bằng” cho sản phẩm Gà xã Mỹ Bằng, huyện Yên Sơn,
tỉnh Tuyên Quang).
2.

Đăng ký thành công nhãn hiệu tập thể Gà Chất Lượng Cao Mỹ Bằng TGS LAW

Firm:

Nhằm đảm bảo cho cái tên “Gà chất lượng cao Mỹ Bằng” được bảo hộ thương hiệu của
mình, không bị xâm phạm bởi các đơn vị khác. TGS LAW Firm là một tổ chức hoạt động
tư vấn trong lĩnh vực pháp luật Thương Mại - Đầu tư trong nước và nước ngoài - Sở hữu trí
tuệ đã làm đại diện thay mặt cho các chủ sở hữu nhãn hiệu hàng hóa xin cấp Giấy chứng
nhận bảo hộ độc quyền nhãn hiệu trước cơ quan Nhà nước thẩm quyền đối với thương hiệu
“Gà chất lượng cao Mỹ Bằng”.
D.

TGS LAW Firm thực hiện thành công đăng ký bảo hộ độc quyền nhãn hiệu

Nấm Lạng Giang (tỉnh Bắc Giang):
1.

Đôi nét về các Hợp tác xã Nấm Lạng Giang – Bắc Giang:
Theo Chủ tịch UBND huyện Lạng Giang Nguyễn Văn Nghĩa, đến nay trên địa bàn

huyện Lạng Giang có 38 HTX trong lĩnh vực nông nghiệp, 3 HTX thương mại, 2 HTX hoạt
động trong lĩnh vực tiểu thủ công nghiệp, 3 HTX tổng hợp, 1 liên hiệp HTX; có 5 quỹ và 65
tổ hợp tác đang tổ chức hoạt động.
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Tại Bắc Giang, các HTX, việc sản xuất sản phẩm nông sản truyền thống đã duy trì cả
chục năm nay, Dù còn gặp nhiều khó khăn, song nhờ năng động, có phương án hoạt động
hiệu quả nên nhiều HTX trên địa bàn tỉnh Bắc Giang vẫn duy trì sản xuất và ngày càng phát
triển. Đây là những mô hình tiên tiến, điển hình sống động cho nhiều đơn vị HTX khác học
tập, góp phần thúc đẩy kinh tế tập thể (KTTT) đi lên.
Để đẩy mạnh việc xúc tiến đầu tư, quảng bá giới thiệu sản phẩm tại các gian hàng hội
chợ trong và ngoài tỉnh để đưa những sản phẩm có thương hiệu của tỉnh đến với người tiêu
dùng. Các hợp tác xã tại Bắc Giang muốn tiến hành xây dựng nhãn hiệu sản phẩm đã liên
hệ với Hãng Luật TGS LAW Firm – đại diện tiến hành đăng ký nhãn hiệu, hoàn thiện việc
xây dựng thương hiệu với những sản phẩm đã đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa.

2.

TGS LAW Firm thực hiện thành công đăng ký bảo hộ độc quyền nhãn hiệu

Nấm Lạng Giang – Bắc Giang:
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Ngày 13/4/2017, Luật sư và trợ lý luật sư (đại diện của TGS LAW Firm) đã có buổi
làm việc với đại diện các Hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bắc Giang để xây dựng hệ thống
nhận diện thương hiệu cho các Làng Nghề và Hợp tác xã để bảo vệ các thương hiệu độc
quyền trong tương lai.
Tại buổi làm việc, đại diện TGS LAW Firm đã làm việc với đại diện Hợp tác xã để tư
vấn về những việc TGS LAW Firm sẽ tiến hành làm như sau:
•

Tư vấn về mọi vấn đề liên quan đến việc nộp đơn đăng ký nhãn hiệu;

•

Chuẩn bị đơn, ký đơn (với tư cách là đại diện được uỷ quyền của khách hàng) và đi

nộp Đơn tại Cục SHTT;
•

Thông báo về việc nộp đơn với khách hàng ngay sau khi nộp đơn;

•

Nhận tất cả các Thông báo từ Cục SHTT liên quan đến đơn và thông báo đến quý

khách hàng;
•

Xử lý tất cả các thiếu sót liên quan đến đơn (nếu có yêu cầu từ Cục SHTT);

•

Tư vấn các giải pháp để vượt qua từ chối của Cục SHTT (nếu đơn bị từ chối bảo hộ);

•

Theo dõi tiến trình của Đơn và thường xuyên cập nhật tình trạng cho khách hàng cho

đến khi có kết luận cuối cùng của Cục SHTT về việc bảo hộ nhãn hiệu;
•

Tư vấn về việc sử dụng nhãn hiệu sau khi cấp bằng (nếu có Giấy chứng nhận).
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Sau khi làm việc trao đổi, tư vấn thành công, Hãng Luật TGS LawFirm đã hoàn
thiện hồ sơ nộp đăng ký bảo hộ độc quyền nhãn hiệu hàng hóa cho các Hợp tác xã về Nấm
tại huyện Lạng Giang – Bắc Giang để các Hợp tác xã được hưởng quyền ưu tiên, yên tâm
trong việc sản xuất, kinh doanh sản phẩm.
Cụ thể :
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Mẫu nhãn hiệu hàng hóa

Thông tin chủ sở hữu

Tên đầy đủ: HỢP TÁC XÃ NÔNG
NGHIỆP ĐẠI PHÚ
Địa chỉ: Xã Phi Mô, huyện Lạng
Giang, tỉnh Bắc Giang.
Đại diện ông: Hoàng Văn Bảy.

Tên đầy đủ: HỢP TÁC XÃ NÔNG
NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN ĐA
NGÀNH HƯNG VƯỢNG
Địa chỉ: Xã Nghĩa Hưng, huyện Lạng
Giang, tỉnh Bắc Giang.
Đại diện ông: Đồng Văn Hiệp
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Tên đầy đủ: HỢP TÁC XÃ NẤM
ANH TÚ
Địa chỉ: Xã Dương Đức, huyện Lạng
Giang, tỉnh Bắc Giang.
Đại diện ông: Lương Văn Tú

E.

Một số giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa và Bản quyền Logo Hãng

Luật TGS đã thực hiện thành công :
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Thuế/Ngân hàng
Chúng tôi là một trong những hãng luật có thế mạnh trong lĩnh vực tư vấn thuế một lĩnh vực được chúng tôi chú trọng xây dựng và phát triển ngay từ giai đoạn mới
thành lập. Các luật sư của chúng tôi đều có kiến thức chuyên sâu và rất giàu kinh nghiệm
tư vấn trong lĩnh vực thuế nhờ vào quá trình hợp tác và làm việc trước đó của họ tại các
hãng tư vấn thuế tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn thuế, thủ tục mua hóa
đơn doanh nghiệp, hoàn thiện và hỗ trợ khách hàng giải quyết mọi khía cạnh pháp lý
liên quan đến thuế cho cá nhân và doanh nghiệp trong và ngoài nước.
Nội dung chi tiết:
1. Tư vấn các quy định pháp luật về thuế môn bài;
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2. Tư vấn các quy định pháp luật về thuế giá trị gia tăng;
3. Tư vấn các quy định pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp;
4. Tư vấn các quy định pháp luật về thuế thu nhập cá nhân;
5. Tư vấn các quy định pháp luật về thuế xuất nhập khẩu;
6. Tư vấn các quy định pháp luật về thuế tiêu thụ đặc biệt;
7. Tư vấn các quy định pháp luật về thuế tài nguyên;
8. Tư vấn các quy định pháp luật về việc thông báo, phát hành và sử dụng hóa đơn theo
đúng quy định của pháp luật;
9. Tư vấn các quy định pháp luật về việc lập báo cáo tài chính;
10. Tư vấn các quy định pháp luật về việc quyết toán thuế hàng năm: thu nhập cá nhân,thu
nhập doanh nghiệp;
11. Tư vấn các quy định pháp luật về việc tham gia bảo hiểm xã hôi, bảo hiểm y tế, bảo
hiểm thất nghiệp cho người lao động;
12. Tư vấn quy định về việc sử dụng phần mềm kế toán phù hợp với loại hình kinh doanh,
quy mô của doanh nghiệp;
13.Tư vấn các quy định về việc hoàn thuế, miễn thuế theo đúng quy định của pháp luật;
14.Tư vấn cập nhật các văn bản quy định về thuế theo đúng quy định của pháp luật hiện
hành;
15. Tư vấn các quy định khác về lĩnh vực kế toán, thuế khác theo đúng quy định của pháp
luật;
16. Tư vấn rà soát các chứng tử, sổ sách kế toán (nếu có).
Giải Quyết Tranh Chấp
Là Hãng luật Việt Nam, chúng tôi có thế mạnh trong việc tham gia giải quyết
tranh chấp. Chúng tôi luôn sát cánh cùng khách hàng trong việc giải quyết những
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tranh chấp của họ trong nhiều lĩnh vực khác nhau như tranh chấp về hợp đồng, tranh
chấp kinh doanh, tranh chấp về đầu tư, xây dựng và lao động…Trong rất nhiều trường
hợp chúng tôi đại diện cho khách hàng tham gia đàm phán và dàn xếp các tranh chấp
trước khi những tranh chấp này được giải quyết tại cơ quan giải quyết tranh chấp để
tránh cho khách hàng các chi phí và thủ tục mất thời gian.
Chúng tôi luôn tự hào về cách thức quản lý, chuẩn bị và tổ chức hồ sơ. Các luật sư
của chúng tôi đã tham gia tranh tụng các vụ kiện tại Tòa án nhân dân các cấp.

NGUYÊN TẮC HỢP TÁC VỚI KHÁCH HÀNG
Kể từ khi thành lập, Hãng Luật TGS LawFirm đã xây dựng cho mình bốn nguyên tắc
nền tảng và đây chính là chìa khóa duy trì thành công cho mối quan hệ giữa chúng tôi
với những khách hàng thường xuyên và lâu đời của chúng tôi. Đây cũng chính là những
nguyên tắc giúp chúng tôi trở nên vững mạnh như ngày hôm nay.
Chăm sóc Khách hàng
Chìa khoá dẫn đến thành công của chúng tôi chính là khả năng cung cấp dịch vụ
pháp lý theo đúng yêu cầu của khách hàng và luôn hướng đến khách hàng. Xây dựng
và duy trì các mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng cũng là một phần thiết yếu trong các
dịch vụ và phương châm hoạt động của chúng tôi. Khách hàng có thể an tâm rằng các
luật sư của chúng tôi luôn cố gắng hết sức để có thể giúp khách hàng giải quyết vấn đề
của mình theo hướng tốt nhất. Khách hàng sẽ luôn nhận được những ý kiến tư vấn pháp
lý chuẩn xác và kịp thời nhất và sẽ luôn được luật sư của chúng tôi cập nhật mọi thông tin
cần thiết liên quan đến vụ việc của mình.
Đáp ứng Nhu cầu kinh doanh của Khách hàng
Chúng tôi luôn cho rằng một ý kiến tư vấn pháp lý không thể chỉ xây dựng từ
chân không. Để có được một bản ý kiến tư vấn pháp lý thật sự có giá trị và hữu ích đối
với khách hàng, chúng tôi luôn xét đến chiến lược kinh doanh của khách hàng cùng
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những yếu tố khác có vai trò ảnh hưởng cần thiết trong kinh doanh. Các luật sư của
chúng tôi đều hiểu được điều này và vì thế, họ không chỉ đơn thuần tư vấn về mặt pháp
lý cho khách hàng, mà còn đưa ra những giải pháp khả thi và hiệu quả nhất về mặt pháp
lý đối với hoạt động kinh doanh của khách hàng.
Xây dựng mối quan hệ cá nhân
Với rất nhiều quy định pháp luật vừa mới được ban hành gần đây, môi trường
pháp lý tại Việt Nam ngày càng trở nên phức tạp đối với doanh nghiệp. Nhưng không vì
thế mà mối quan hệ giữa khách hàng và công ty luật cũng theo đó trở nên phức tạp hơn.
Ở chúng tôi, chúng tôi tin tưởng rằng khả năng duy trì mối quan hệ mới chính là kỹ
năng cơ bản mà một luật sư ưu tú cần phải có, và không chỉ đơn giản là thông qua
những kỹ năng giao tiếp thông thường mà bằng những mối giao tiếp cá nhân tinh tế để
hiểu hơn nữa các yêu cầu dù phức tạp đến đâu của khách hàng. Bất kỳ khi nào khách
hàng cần đến sự trợ giúp của những người hiểu biết pháp luật để giúp mình đưa ra
những quyết định kinh doanh sáng suốt hay khi khách hàng cần đến một luật sư với
kiến thức pháp lý chuyên sâu để giúp họ giải quyết các vấn đề pháp lý phức tạp, khách
hàng hoàn toàn có thể tin tưởng vào những luật sư của chúng tôi.
Linh hoạt trong hành nghề
Cho dù khách hàng là một công ty đa quốc gia có chi nhánh hay công ty phụ thuộc
hoạt động tại Việt Nam hay là một công ty Việt Nam hoặc là một doanh nghiệp đang
phát triển kinh doanh đều có thể nhận được sự hỗ trợ tối đa từ phía chúng tôi. Tùy
thuộc vào yêu cầu và chiến lược kinh doanh của từng khách hàng, chúng tôi sẽ hợp tác
với khách hàng với vai trò như một luật sư truyền thống hoặc như luật sư nội bộ của
doanh nghiệp - thông qua một hợp đồng tư vấn thường xuyên. Dù dưới hình thức nào,
khách hàng cũng sẽ nhận thấy rằng chúng tôi luôn linh hoạt điều chỉnh các dịch vụ pháp
lý của mình theo nhu cầu của khách hàng.
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TGS LAW Firm hợp

tác thường xuyên với Tập đoàn Gang thép Formosa
Hà Tĩnh thành công tốt đẹp
Tập đoàn Formosa được thành lập năm 1954, với hơn 100 công ty thành viên sản xuất kinh
doanh như: Taisu, Nanya, Tai hua, hóa dầu Taisu, …v.v có trụ sở đóng ở nhiều quốc gia trên
thế giới như Đài Loan, Mỹ, Việt Nam (Vũng Áng, Hà Tĩnh và Khu công nghiệp Nhơn Trạch
3, Đồng Nai), Philippines… FORMOSA là tập đoàn kinh tế lớn nhất của Đài Loan. Đây là
tập đoàn đã có những đóng góp rất lớn cho nền kinh tế của Đài Loan. Dự án khu Gang Thép
Formosa Hà Tĩnh dự kiến sẽ là khu gang thép lớn nhất Đông Nam Á.
Ngày 12/12/ 2013 là một cột mốc quan trọng đánh dấu bước đầu của sự hợp tác bền chặt
giữa Tập đoàn Gang thép Formosa Hà Tĩnh và Hãng Luật TGS LAW Firm.
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Năm 2008, Tập đoàn Gang thép Formosa Hà Tĩnh đã khởi công xây dựng dự án khu liên
hợp gang thép tại Vũng Áng với tổng số vốn giai đoạn 1 lên tới 7,8 tỷ USD, gồm nhà máy
liên hợp gang thép có công suất 7,5 triệu tấn/năm và cảng nước sâu Sơn Dương, có công
suất 30 triệu tấn hàng hoá mỗi năm, kiến sẽ là một trong những khu liên hợp gang thép lớn
nhất Đông Nam Á. Lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Tập đoàn đa dạng trên nhiều lĩnh vực
liên quan đến cơ khí, điện, điện tử, vật liệu, … v.v. có thể tạo việc làm cho gần 10.000 lao
động.
Vào ngày 12/12/2013 tại trụ sở chính của Hãng Luật TGS LAW Firm, đại diện lãnh đạo
của Tập đoàn Gang thép Formosa Hà Tĩnh đã có chuyến viếng thăm & làm việc và nhân đó
đã ủy quyền cho luật sư của TGS LAW Firm làm đại diện pháp lý và là đơn vị cố vấn pháp
lý thường xuyên cho Tập đoàn Gang thép Formosa tại Việt Nam. Hãng Luật TGS LAW
Firm rất vui mừng trước sự tin tưởng của đối tác và luôn nỗ lực cố gắng không ngừng để
mang đến một dịch vụ tốt nhất cho đối tác của mình.
Từ đó tới nay giữa hai bên đã có những dấu mốc quan trọng đáng nhớ thể hiện sự hợp
tác bền vững, lâu dài và thu được nhiều thành quả đáng ghi nhận như:
Hãng Luật TGS LAW Firm là cố vấn pháp lý tin cậy cho Tập đoàn Gang thép Formosa Hà
Tĩnh. Với một tập đoàn kinh tế lớn mạnh nên Tập đoàn Formosa luôn đòi hỏi sự chuyên
nghiệp cũng như kinh nghiệm và TGS LAW Firm luôn đáp ứng được những yêu cầu tư vấn
pháp lý của Formosa trong cương vị là cố vấn về lĩnh vực pháp lý.
Hãng Luật TGS LAW Firm đã đăng ký thành công bảo hộ độc quyền nhãn hiệu cho Tập
đoàn Formosa Hà Tĩnh. Đây có thể xem là thành quả đáng nhắc tới nhất của sự hợp tác giữa
TGS LAW Firm và Tập đoàn Formosa Hà Tĩnh. Căn cứ theo nội dung ký kết hợp đồng hợp
tác giữa TGS LAW Firm và Tập đoàn Gang Thép Formosa Hà Tĩnh đã ký kết thỏa thuận
với nhau về việc giao cho TGS LAW Firm là đơn vị nhận đại diện theo ủy quyền để tiến
hành các thủ tục pháp lý cần thiết để làm thủ tục đăng kí nhãn hiệu cho Tập Đoàn Formosa
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Hà Tĩnh. Với kinh nghiệm, uy tín và chuyên nghiệp của mình TGS LAW Firm không phụ sự
mong đợi của khách hàng vào ngày 25/02/2015 Cục Sở hữu Trí tuệ đã cấp giấy chứng nhận
đăng ký bảo hộ độc quyền nhãn hiệu cho Tập đoàn Formosa Hà Tĩnh.

Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu Formosa
Không chỉ dừng lại ở đó, trong suốt quá trình hợp tác TGS LAW Firm luôn là đơn vị trợ
giúp pháp lý thường xuyên cho Tập đoàn Formosa Hà Tĩnh một cách có hiệu quả.
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Là một công ty luật sở hữu trí tuệ có uy tín tại Việt Nam, hàng năm đại diện cho nhiều công
ty Việt Nam đăng ký và bảo hộ nhãn hiệu không chỉ trong nước mà cả tại nước ngoài, tất cả
các luật sư, chuyên viên của Hãng Luật TGS LAW Firm luôn mong muốn không chỉ mang
lại một dịch vụ pháp lý tối ưu cho Tập đoàn Formosa Hà Tĩnh mà còn cho nhiều cá nhân,
doanh nghiệp khác nữa.
Hãng Luật TGS LAW Firm với đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn pháp lý, trợ lý luật sư,
cố vấn cao cấp… chuyên cung cấp dịch vụ pháp lý, lấy sự hài lòng của khách hàng là tôn chỉ
mục đích để hoạt động. Trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ, Hãng Luật TGS LAW Firm đã có
nhiều năm kinh nghiệm trong việc cung cấp dịch vụ bảo hộ độc quyền nhãn hiệu, sở hữu
công nghiệp, đăng ký bảo hộ giải pháp hữu ích …
TGS LAW Firm và Tập đoàn Gang thép Formosa Hà Tĩnh – Hướng đến sự hợp tác
bền vững, thành công.

Hội nghị đối thoại với Doanh nghiệp về các vấn đề pháp lý có liên quan
đến hoạt động sản xuất kinh doanh
Ngày 11/10/2016, Bộ Tư pháp phối hợp với Sở Tư Pháp tỉnh Tuyên Quang tổ chức Hội nghị
đối thoại với doanh nghiệp về các vấn đề pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh
doanh của doanh nghiệp với chủ đề “Pháp luật về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh”.
Chương trình hỗ trợ pháp lý liên ngành dành cho doanh nghiệp giai đoạn 2015-2020.
Giám đốc Sở Tư Pháp tỉnh Tuyên Quang đã gửi thư mời đến đại diện lãnh đạo của Hãng
Luật TGS LAW Firm. Nhận được thư mời, Hãng Luật TGS LawFirm đã cử Luật sư Nguyễn
Văn Tuấn – Giám đốc Hãng Luật TGS LAW Firm để chuẩn bị bài tham luận về đề tài: “Các
quy định của pháp luật hiện hành về giải quyết tranh chấp trong kinh doanh thương mại” để
trình bày trước toàn thể hội nghị.
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Thành phần tham gia hội nghị còn có 120 đại biểu là đại diện của các sở, ban, ngành của
tỉnh, Đoàn luật sư tỉnh, các doanh nghiệp và doanh nhân trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.
Thành phần đại biểu tham dự chính, gồm có:
1. Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang:
– Đồng chí Nguyễn Thị Thược, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang,
Giám đốc Sở Tư pháp.
– Và đại diện các phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp.
2. Đại diện các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh Tuyên Quang;
3. Đại diện Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang;
4. Đại diện Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang;
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5. Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Tuyên Quang.
6. Đại diện Hội Doanh nhân trẻ tỉnh Tuyên Quang.
7. Đại diện Liên Minh Hợp tác xã tỉnh Tuyên Quang.
8. Đại diện các doanh nghiệp, hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Sau bài tham luận của Luật sư Tuấn đã chia sẻ kiến thức về các luật liên quan đến giải quyết
tranh chấp hợp đồng kinh doanh, trọng tài thương mại, thẩm quyền của tòa án trong giải
quyết tranh chấp thương mại, trình tự và quy trình, thủ tục giải quyết tranh chấp kinh doanh
tại tòa án. Các đại biểu đã thảo luận và trao đổi những kinh nghiệm quý báu trong qúa trình
giải quyết các tranh chấp từ thực tiễn của đơn vị, cá nhân ở những địa phương khác nhau….
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Luật sư Tuấn cũng chia sẻ thêm hoạt động đối thoại cần phải tổ chức thường xuyên hơn để
tìm ra được tiếng nói chung để làm cầu nối giữa cơ quan quản lý nhà nước và cộng đồng
doanh nghiệp ngày càng tốt hơn. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp cần chú trọng, quan tâm
đến người lao động, các hoạt động xã hội khác…
Thông qua hội nghị đã trang bị cho các đại biểu kiến thức pháp luật, quy trình, thủ tục về
giải quyết tranh chấp trong hoạt động kinh doanh và thương mại; nâng cao nhận thức pháp
luật, ý thức chấp hành pháp luật, bảo vệ tốt hơn quyền, lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp,
cá nhân trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, qua đó góp phần cải thiện chỉ số “Thiết chế
pháp lý” trong việc nâng cao chỉ số PCI tỉnh.
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Hãng Luật TGS LawFirm hợp tác với Làng Nghề Gốm Bát Tràng (huyện
Gia Lâm, TP Hà Nội)
Nhận được lời mời cũng như sự tin tưởng ái mộ từ phía ban quản lý làng nghề truyền thống
Bát Tràng , đại diện Hãng Luật TGS LawFirm đã có buổi làm việc nhiệt tình, hiệu quả khi tư
vấn về quyền và các yêu cầu khi nộp đơn đăng ký nhãn hiệu tập thể, quy chế khi sử dụng
nhãn hiệu tập thể.
Kết thúc buổi làm việc, đại diện của Hãng Luật TGS LawFirm cùng BQL Làng Gốm Bát
Tràng đã cùng nhau chụp bức hình kỷ niệm:
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Hãng Luật TGS LawFirm phối hợp với Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh
Phú Thọ tổ chức buổi Hội thảo về lợi ích của việc đăng ký nhãn hiệu tập
thể Mỳ gạo Hùng Lô:
Nhận lời mời và được sự phối hợp của Trung Tâm Tiến Bộ KH&CN (Sở Khoa học & Công
Nghệ tỉnh Phú Thọ) để tổ chức buổi Hội Thảo bàn và phân tích về “Lợi ích và sự cần thiết
của việc tạo lập quản lý nhãn hiệu tập thể cho sản phẩm đặc sản, đặc trưng của làng
nghề trên địa bàn tỉnh Phú Thọ và sản phẩm Mỳ gạo xã Hùng Lô – TP Việt Trì”. Luật sư
Nguyễn Văn Tuấn – Giám đốc Hãng Luật TGS LAW Firm đại diện tham gia thuyết trình tại
buổi Hội Thảo.

Hội thảo đã diễn ra vào ngày 01/7/2016 tại trụ sở Ủy ban nhân dân Xã Hùng Lô, thành phố
Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
Tham gia hội nghị còn có sự tham gia của đại diện các ban, ngành:
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– Ông Hoàng Vĩnh Ký: Phó Giám Đốc Trung Tâm Ứng Dụng Tiến Bộ KHoa Học & Công
Nghệ Tỉnh Phú Thọ;
– Về Phía Đảng Ủy có Ông Nguyễn Thanh Tuấn – Bí Thư Đảng Ủy Hùng Lô & Các Phó Bí
Thư.
– Về Phía mặt trận Tổ Quốc: Bà Lã Thị Diệu Mai - Chủ Tịch MTTQ xã Hùng Lô.
– Về Chính Quyền địa Phương: Ông Nguyễn Tiến Đức – Chủ tịch Xã & các đồng chí Phó
chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân Xã, Các Ông/ Bà Trưởng Khu hành chính tại địa bàn xã.
Và đông đảo các bà con, nhân dân trên địa bàn xã Hùng Lô và thành phố Việt Trì tham gia
có mặt đông đủ.
Tại buổi hội thảo, Luật Sư Nguyễn Văn Tuấn – với vai trò là một chuyên gia để thuyết trình
nói đến việc: “Lợi ích và sự cần thiết của việc tạo lập quản lý nhãn hiệu tập thể cho sản
phẩm mỳ gạo xã Hùng Lô – T.P Việt Trì”.
Nội dung về thuyết trình hội thảo đã nêu rõ một số nội dung chính sau:
1. Tổng quan về bảo hộ nhãn hiệu sản phẩm, hàng hóa, phân loại nhãn hiệu;
2. Tổng quan về làng nghề và tình hình tổ chức quản lý nhãn hiệu tập thể ở tỉnh Phú Thọ;
3. Một số văn bản quy phạm pháp luật về bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa của nhà nước và chủ
trương chính sách của tỉnh về bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa;
4. Sự cần thiết của việc tạo lập nhãn hiệu cho sản phẩm mỳ gạo xã Hùng Lô;
5. Thủ tục đăng ký nhãn hiệu tập thể;
6. Một số nhãn hiệu tập thể đã được Hãng Luật TGS LawFirm đại diện làm thủ tục bảo hộ
nhãn hiệu.
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VĂN PHÒNG VÀ PHƯƠNG TIỆN LÀM VIỆC
Chúng tôi – Hãng Luật TGS LawFirm, có trụ sở chính tại TP. Hà Nội và các cộng
tác viên pháp lý tại các tỉnh: Thái Nguyên, Hưng Yên, Hà Nam, Hải Phòng, Quảng Ninh, Bắc
Ninh, Phú Thọ; khu vực phía Nam có đội ngũ cộng tác viên tại Thành phố Hồ Chí Minh.
Bằng việc ứng dụng công nghệ thông tin (sử dụng phần mềm chuyên dụng và hệ thống
quản lý hồ sơ của chúng tôi) nên các luật sư, chuyên viên tư vấn pháp lý của cả ba văn
phòng có thể trao đổi thông tin, cùng hợp tác làm việc trong một dự án và chia sẻ các
văn bản, tài liệu cũng như văn bản luật có liên quan một cách dễ dàng, nhanh chóng và
tiện lợi. Điều này sẽ mang lại rất nhiều lợi ích cho khách hàng và giúp khách hàng tiết
kiệm được thời gian cũng như chi phí.

ĐỘI NGŨ LUẬT SƯ CỦA CHÚNG TÔI
Đội ngũ luật sư dày dạn kinh nghiệm của chúng tôi đều tốt nghiệp từ những
trường đại học hàng đầu tại Việt Nam. Tuy nhiên, đây chỉ là phần nền tảng, Hãng Luật
TGS LawFirm vẫn tiếp tục đào tạo các luật sư của mình thông qua những chương trình đào
tạo chuyên sâu để có thể đảm bảo các luật sư của chúng tôi đạt được trình độ chuyên
môn cao.
Chúng tôi trân trọng các luật sư của mình, những người luôn cam kết hướng đến
thành công của khách hàng như chính chúng tôi đã luôn tâm niệm. Bên cạnh yêu cầu này,
các luật sư của chúng tôi còn phải có khả năng hợp tác một cách tự tin và nhuần nhuyễn với
các cơ quan hữu quan cũng như tư duy kinh doanh sâu sắc để đảm đương công việc
của khách hàng và xem đấy như công việc của chính mình.
Ngoài ra, chúng tôi còn chú ý đến việc mở rộng mạng lưới các luật sư hợp tác của
mình trên phạm vi toàn quốc thông qua chương trình hợp tác với các hãng luật tại Việt
Nam. Sự hợp tác này sẽ đảm bảo cho chúng tôi khả năng đáp ứng nhu cầu tư vấn pháp lý
của khách hàng ở mức cao nhất.
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Một lần nữa, chúng tôi cam kết luôn hướng đến “Thành công của Khách hàng”. Với
cam kết của mình, chúng tôi đã đưa ra những tiêu chuẩn khắt khe để tuyển chọn những
luật sư, chuyên viên tư vấn luật có trình độ chuyên môn cao, giàu kinh nghiệm, luôn quan
tâm và thấu hiểu từng yêu cầu của khách hàng.

PHƯƠNG THỨC TƯ VẤN VÀ PHỐI HỢP THỰC HIỆN
Quý khách hàng có thể lựa chọn một trong hai hoặc cả hai phương thức: tư vấn theo
giờ (tư vấn vụ việc) hoặc tư vấn thường xuyên dựa trên nhu cầu cần hỗ trợ pháp lý của
Quý khách hàng.
Tư vấn theo giờ (tư vấn vụ việc): Quý khách hàng có thể sử dụng phương thức tư
vấn này trong trường hợp xác định rằng nhu cầu hỗ trợ pháp lý của Quý khách hàng
dừng lại ở mức độ thực hiện thủ tục hành chính nhà nước, giải quyết tranh chấp đơn lẻ
hoặc do điều kiện về địa lý không cho phép.
Tư vấn thường xuyên: Quý khách hàng có thể sử dụng phương thức tư vấn này
trong trường hợp xác định rằng nhu cầu hỗ trợ pháp lý của Quý khách hàng sẽ bao trùm
lên toàn bộ hoạt động sản xuất, kinh doanh của Quý khách hàng. Và điều này có nghĩa
rằng, luật sư của chúng tôi sẽ sát cánh cùng doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động
nhằm kịp thời hướng dẫn, cung cấp thông tin vàđưa giải pháp để doanh nghiệp áp dụngcho
các vấn đề pháp lý mà doanh nghiệp gặp phải. Bên cạnh đó chúng tôi cũng thường xuyên
nghiên cứu, cập nhật những thay đổi về luật pháp, để dự liệu trước những tình huống có thể
ảnh hưởng đến Quý khách hàng.
Đối với những vụ việc đơn giản và yêu cầu xử lý gấp, việc lựa chọn tư vấn qua các
phương tiện thông tin liên lạc như: fax, email, điện thoại sẽ được áp dụng. Đối với những vụ
việc phức tạp, thời gian xử lý kéo dài và yêu cầu tìm hiệu thực địa hiện trường thì chúng tôi
sẽ thực hiện tư vấn trực tiếp.
Để có thể thực hiện được công việc tư vấn, chúng tôi cần sự hỗ trợ từ Quý khách hàng
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cung cấp tất cả các thông tin để có thể tìm hiểu về hoạt động của Quý khách hàng và cùng
với Quý khách hàng xây dựng hệ thống liên lạc và phối hợp tư vấn. Hơn nữa, khi tư vấn
pháp lý cho mỗi vụ việc, chúng tôi tin rằng, sự hỗ trợ từ các cá nhân, bộ phận, phòng ban
của Quý khách hàng là điều cần thiết.
Bước đầu, chúng tôi cho rằng, các bên tiến hành xây dựng kênh tiếp nhận thông tin và
xử lý thông tin. Công ty chúng tôi sẽ cung cấp cho Quý khách hàng thông tin về các luật sư,
chuyên viên chính sẽ chịu trách nhiệm tư vấn pháp lý cho Quý khách hàng theo lĩnh vực tư
vấn. Và trong trường hợp cần thiết, Quý khách hàng hoàn toàn có thể liên hệ trực tiếp với
luật sư, chuyên viên chính để xử lý nhanh vụ việc. Và ngược lại, để có thể hoàn thành tốt
nhiệm vụ, chúng tôi sẽ đề nghị Quý khách hàng cử cán bộ thuộc phòng ban chuyên môn
phối hợp với chúng tôi.

SƠ ĐỒ PHỐI HỢP THỰC HIỆN CÔNG VIỆC

ĐỐI TÁC/ KHÁCH HÀNG

Hãng Luật TGS LawFirm

Tổng Giám đốc hoặc người
được Tổng Giám đốc ủy quyền

Giám đốc hoặc người được
Giám Đốc ủy quyền
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Luật sư, chuyên viên theo lĩnh vực tư
vấn chịu trách nhiệm xử lý vụ việc

Cá nhân, bộ phận, phòng ban được
cử để phối hợp với TGS Law Firm

Người tiếp thông báo và nhận
thông tin

Người tiếp thông báo và nhận
thông tin

DUY TRÌ MỨC PHÍ CẠNH TRANH
Chúng tôi cam kết cung cấp dịch vụ cho Q u ý khách hàng với chất lượng tốt nhất
nhưng vẫn bảo đảm duy trì mức phí cạnh tranh của mình. Đây là chính sách trung thực với
khách hàng của chúng tôi. Mức phí dịch vụ cạnh tranh và hiệu quả là một trong những
phương thức mà chúng tôi thực hiện nhằm hướng đến mục tiêu “Thành công của Khách
hàng”. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng có nhiều chính sách tính phí dịch vụ khác nhau thể
hiện sự linh hoạt của chúng tôi trong việc đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Khách hàng có
thể thấy cấu trúc tính phí dịch vụ đa dạng mà chúng tôi đưa ra sau đây.
Phí dịch vụ theo giờ
Cũng như những hãng luật khác, chúng tôi tuân thủ theo thông lệ là phí dịch vụ của
chúng tôi được tính căn cứ vào thời gian làm việc của các luật sư, chuyên viên tư vấn,
thông dịch viên. Mức phí tính theo giờ sẽ dựa trên trình độ nghiệp vụ, thâm niên hành
nghề và kinh nghiệm của các luật sư cũng như trợ lý của luật sư.
Phí tư vấn thường xuyên
Hình thức tính phí này được áp dụng đối với những khách hàng sử dụng dịch vụ tư
vấn thường xuyên của chúng tôi và dịch vụ luật sư nội bộ. Với hình thức này, khách
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hàng và chúng tôi sẽ ký kết một Hợp đồng tư vấn pháp lý thường xuyên và dựa vào
phạm vi hoạt động kinh doanh của khách hàng cùng các nhu cầu cụ thể của khách hàng,
chúng tôi sẽ đưa ra mức phí tư vấn thường xuyên hợp lý. Khách hàng sử dụng dịch vụ
thường xuyên sẽ được hưởng mức ưu đãi cao nhất về phí dịch vụ của chúng tôi.
Phí trọn gói
Đối với các vụ việc đòi hỏi phạm vi dịch vụ pháp lý rộng và phức tạp mà phương
thức tính phí dịch vụ theo giờ không thích hợp, chúng tôi sẽ áp dụng mức phí trọn gói theo
từng vụ việc. Phương thức tính phí này thường được chúng tôi áp dụng với các vụ việc
như: dự án đầu tư, giải quyết tranh chấp, tranh tụng, hoặc các dịch vụ liên quan đến thủ
tục hành chính, dự án.

LIÊN HỆ:
HÃNG LUẬT TGS LAW FIRM
Địa chỉ trụ sở chính tại Hà Nội:

Số 5 Ngách 24 - Ngõ 1 đường Trần Quốc Hoàn, phường
Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

- Cơ sở 2 tại Hà Nội:

Xóm 9, Thôn Phúc Đức, xã Sài Sơn, huyện Quốc Oai,
thành phố Hà Nội.

- Chi nhánh tại Hồ Chí Minh:

Số 52C Nguyễn Thị Huỳnh, P.11, Q. Phú Nhuận, TP Hồ
Chí Minh.

- Chi nhánh tại Thái Nguyên:

Số 126A, tổ 7, đường Phan Đình Phùng, Thành phố Thái
Nguyên.

Tổng đài tư vấn pháp luật:

1900.8698

Hotline: 1900 8698 | 0918 368 772.

57

