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GIỚI THIỆU 

Kể từ khi được thành lập vào năm 2007, Công ty 

Luật TNHH TGT đã nhanh chóng phát triển và 

trở thành một trong những hãng luật có dịch vụ 

tư vấn toàn diện hàng đầu tại Việt Nam - có trụ 

sở chính tại Hà Nội và văn phòng tại thành phố 

Hồ Chí Minh. Mục tiêu cao nhất của chúng tôi là 

trợ giúp cho khách hàng đạt được thành công 

trong tất cả các vụ việc. Chúng tôi hướng tới xây 

dựng hình ảnh một công ty luật chuyên nghiệp, 

đáng tin cậy, mang lại hiệu quả và lợi ích tốt 

nhất cho khách hàng. Chúng tôi luôn cố gắng 

nâng cao năng lực để đáp ứng ngày càng tốt hơn 

nhu cầu của khách hàng và quyết tâm đạt được 

mục tiêu này với phương châm làm việc luôn 

hướng tới khách hàng và đề xuất giải pháp hiệu 

quả. Bên cạnh đó, chúng tôi đang từng bước mở 

rộng hoạt động ra các nước khác, đặc biệt trong 

lĩnh vực thương mại quốc tế và giải quyết tranh 

chấp có yếu tố nước ngoài. Các luật sư của 

chúng tôi đã tư vấn và hỗ trợ pháp lý cho rất 

nhiều nhà đầu tư nước ngoài, các tổ chức phi 

chính phủ, các doanh nghiệp nhà nước và nhiều 

tập đoàn tư nhân lớn trong nước đang hoạt động 

kinh doanh tại Việt Nam. 

Là một công ty luật có đội ngũ chuyên môn cao, 

cùng với sự hợp tác của rất nhiều hãng luật nổi 

tiếng trong và ngoài nước, chúng tôi tự hào khi 

mang đến cho khách hàng các dịch vụ pháp lý 

toàn diện trong nhiều lĩnh vực như: Tư vấn pháp 

luật; Quản trị doanh nghiệp; Giải quyết tranh 

chấp; Giải quyết các vấn đề liên quan đến thuế. 

THÀNH VIÊN 

Với đội ngũ luật sư và chuyên gia tư vấn giàu 

kinh nghiệm, chúng tôi tự hào là một trong 

những hãng luật uy tín tại Việt Nam, được các 

khách hàng trong và ngoài nước tín nhiệm và 

đánh giá rất cao. Chúng tôi luôn nỗ lực không 

ngừng để mang đến cho khách hàng những dịch 

vụ pháp lý với chất lượng chuyên môn cao và 

giải pháp hiệu quả nhất. 

 

GIÁ TRỊ CỐT LÕI 

Song hành với mục tiêu làm hài lòng khách hàng, 

chúng tôi không ngừng tạo nên một môi trường 

làm việc thân thiện, hòa đồng và hỗ trợ lẫn nhau 

trong quá trình hành nghề của mình. Đối mặt với 

nhiều thách thức, khó khăn do đặc thù công việc 

nhưng chúng tôi vẫn luôn luôn giữ vững Giá trị 

cốt lõi của mình và kiên định với khẩu hiệu: TIN 

TƯỞNG – ĐAM MÊ – THÀNH CÔNG.  

Mục tiêu cao nhất của chúng tôi là trợ giúp cho 

khách hàng đạt được thành công trong tất cả các 

vụ việc. Chúng tôi hướng tới xây dựng hình ảnh 

một công ty luật chuyên nghiệp, đáng tin cậy, 

mang lại hiệu quả và lợi ích tốt nhất cho khách 

hàng. Chúng tôi luôn cố gắng nâng cao năng lực 

để đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu của khách 

hàng và quyết tâm đạt được mục tiêu này với 

phương châm làm việc luôn hướng tới khách 

hàng và đề xuất giải pháp hiệu quả. Mỗi thành 

viên trong công ty chúng tôi đều đề cao trách 

nhiệm bản thân theo phương châm: “Thành 

công của bạn, cam kết của chúng tôi”. 
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DỰ ÁN ĐẦU TƯ  

Công ty Luật TGT được đánh giá cao trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý cho các nhà đầu tư nước ngoài 

và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Công ty Luật TGT đã đại diện và hỗ trợ nhiều nhà đầu tư 

nước ngoài được cấp Giấy chứng nhận đầu tư tại Việt Nam, hoạt động dưới hình thức công ty 100% vốn 

nước ngoài, công ty liên doanh trong nhiều lĩnh vực kinh doanh như tài chính, ngân hàng, chứng khoán, 

thị trường vốn, bất động sản, xây dựng, cơ sở hạ tầng, năng lượng, bảo hiểm, chăm sóc sức khỏe, công 

nghệ thông tin, viễn thông, sản xuất, thương mại, phân phối, bán lẻ, logistics, giao nhận… Chúng tôi luôn 

hiểu được yêu cầu của các nhà đầu tư, các tổ chức tài chính và các bên liên quan trong các dự án đầu tư 

quy mô lớn. Với kiến thức sâu rộng, bề dày kinh nghiệm, kỹ năng giao dịch, xây dựng được mối quan hệ 

tốt với các cơ quan có thẩm quyền, hiểu biết chuyên môn trong các lĩnh vực tài chính, doanh nghiệp, thuế 

và pháp luật đầu tư, chúng tôi có thể trợ giúp khách hàng trong các hoạt động đầu tư liên quan đến cơ cấu, 

mua bán và sáp nhập doanh nghiệp, tài chính, thực hiện dự án và quản lý đầu tư tại Việt Nam ở tất cả các 

giai đoạn. 

Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:   

 Nghiên cứu, phân tích và khảo sát thị trường 

 Nghiên cứu tính khả thi của dự án đầu tư 

 Thẩm định năng lực pháp lý của các nhà đầu tư 

 Tư vấn thủ tục, chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ các dự án đầu tư nước ngoài 

 Tư vấn về thủ tục pháp lý và thực hiện các dự án đầu tư sau khi được cấp phép 

 Tư vấn quản lý dự án đầu tư 

 Giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh trong quá trình thực hiện dự án đầu tư 

 Tư vấn pháp lý về chuyển nhượng dự án, bao gồm các thủ tục cấp phép và các vấn đề liên quan 
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TƯ VẤN DOANH NGHIỆP VÀ TUÂN THỦ PHÁP LUẬT 

Công ty Luật TGT được đánh giá cao về năng lực tư vấn các vấn đề pháp lý và những thay đổi chính sách 

trong hoạt động điều hành doanh nghiệp. Với bề dày kinh nghiệm và kiến thức sâu rộng trong nhiều lĩnh 

vực kinh doanh, các Luật sư của Công ty Luật TGT tư vấn toàn diện cho khách hàng các vấn đề liên quan 

đến quản trị doanh nghiệp, tuân thủ pháp luật, giảm thiểu và cảnh báo các rủi ro tiềm tàng trong hoạt động 

kinh doanh.  

Công ty Luật TGT cung cấp các dịch vụ pháp lý cho các công ty có vốn đầu tư nước ngoài và doanh 

nghiệp trong nước bằng cách rà soát và xây dựng kế hoạch thực hiện để đáp ứng các tiêu chuẩn cần thiết 

trên cơ sở cơ cấu tổ chức, cơ chế quản lý, văn hóa doanh nghiệp và các yêu cầu cụ thể của khách hàng. 

Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:  

 Tư vấn tuân thủ về chống độc quyền   

 Tư vấn tổ chức kinh doanh và các mô hình quản lý 

 Tư vấn tái cấu trúc kinh doanh 

 Các dịch vụ thâm nhập thị trường 

 Tư vấn các vấn đề về quản trị doanh nghiệp 

 Các dịch vụ tư vấn thường xuyên 

 Xây dựng quy trình, chính sách quản trị 

 Tư vấn tuân thủ các quy định của pháp luật và chuẩn mực đạo đức 

 Tư vấn hệ thống tự đánh giá liên quan đến quản trị doanh nghiệp 

 Tư vấn các thay đổi pháp luật và lập kế hoạch thực hiện cụ thể liên quan đến quản trị doanh nghiệp 

 Tư vấn quản lý rủi ro  

 Tư vấn các quy định quản lý Nhà nước liên quan đến doanh nghiệp 
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MUA BÁN & SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP 

(M&A) 

Công ty Luật TGT cung cấp dịch vụ tư vấn toàn 

diện cho các khách hàng, từ việc thu thập thông 

tin về công ty mục tiêu cho đến khi hoàn thành 

các thủ tục mua bán, sáp nhập doanh nghiệp, 

thỏa thuận mua cổ phần nhằm giảm thiểu các rủi 

ro và các chi phí liên quan cho khách hàng. 

Công ty Luật TGT hỗ trợ khách hàng trong suốt 

quá trình thực hiện mua bán và sáp nhập doanh 

nghiệp, bao gồm các giao dịch xuyên quốc gia 

và tại Việt Nam. Các ý kiến tư vấn hiệu quả của 

chúng tôi đã được khách hàng đánh giá rất cao 

sau thành công của các các thương vụ mua bán 

và sáp nhập doanh nghiệp.  

Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:  

 Tư vấn chuyển nhượng hoặc nhận chuyển 

nhượng vốn 

 Tư vấn mua doanh nghiệp hoặc mua tài 

sản 

 Tư vấn chia tách hoặc hợp nhất doanh 

nghiệp  

 Đánh giá và thẩm định hồ sơ pháp lý của 

các doanh nghiệp hoặc dự án  

 Tư vấn và cảnh báo các rủi ro pháp lý 

 Tư vấn các thủ tục mua bán và sáp nhập 

doanh nghiệp 

C Ơ  C Ấ U  T Ổ  C H Ứ C  &  Q U Ả N  T R Ị  

KINH DOANH 

Cơ cấu tổ chức và quản trị kinh doanh luôn đóng 

vai trò quan trọng đối với hiệu quả kinh doanh 

và thành công của một doanh nghiệp. Công ty 

Luật TGT cung cấp cho khách hàng các giải 

pháp quản trị và tái cấu trúc doanh nghiệp một 

cách toàn diện và hiệu quả nhất, bao gồm việc 

tuân thủ các thủ tục, quy trình nội bộ doanh 

nghiệp, quy định của pháp luật để hạn chế các 

rủi ro pháp lý và giúp doanh nghiệp sắp xếp cơ 

cấu tổ chức, tổ chức lại, tái cấu trúc để hoạt động 

kinh doanh hiệu quả hơn.   

Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm: 

 Đánh giá cơ cấu tổ chức hiện có và các 

hoạt động kinh doanh 

 Tư vấn các hình thức tổ chức lại doanh 

nghiệp 

 Tư vấn các thủ tục liên quan đến tổ chức 

lại và tái cơ cấu hoạt động kinh doanh 

 Tư vấn thay đổi cơ cấu sở hữu của doanh 

nghiệp 

 Tư vấn thay đổi hoạt động kinh doanh của 

doanh nghiệp 
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BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG 

Để thực hiện một dự án bất động sản tại Việt Nam, nhà đầu tư phải đối mặt với hàng loạt thách thức khó 

có thể vượt qua nếu không có sự hỗ trợ thích hợp, từ việc đáp ứng được số vốn tối thiểu, được cấp các 

loại giấy phép, cho đến việc tuân thủ các yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Thêm vào đó, 

các quy định pháp luật của Việt Nam về kinh doanh bất động sản cũng thường xuyên thay đổi. Với hiểu 

biết pháp luật sâu rộng và kinh nghiệm thực tế phong phú liên quan đến kinh doanh bất động sản, phát 

triển thị trường hỗn hợp, mua bán, sáp nhập, cho thuê, cho thuê lại, các luật sư của Công ty Luật TGT 

luôn hỗ trợ và tư vấn cho các khách hàng các giải pháp hữu hiệu nhất.  

Được các khách hàng đánh giá cao về hiệu quả trong việc tư vấn các giao dịch bất động sản, chúng tôi đại 

diện cho nhiều doanh nghiệp, các quỹ đầu tư và các nhà đầu tư trong rất nhiều hoạt động đầu tư. Dịch vụ 

của chúng tôi bao gồm tư vấn, soạn thảo, rà soát các văn bản liên quan đến kinh doanh bất động sản như 

các hợp đồng tín dụng thu xếp vốn cho dự án, thế chấp, cho thuê và quản lý tài sản. Chúng tôi thực hiện 

thẩm định pháp lý để xác định và định lượng các rủi ro thương mại liên quan đến giao dịch bất động sản. 

Ngoài ra, chúng tôi cũng khuyến nghị các giải pháp nhằm giúp khách hàng được hưởng ưu đãi miễn giảm 

thuế và các nghĩa vụ tài chính khác. 

Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm: 

 Tư vấn xin cấp giấy phép kinh doanh bất động sản  

 Tư vấn sử dụng đất và cho thuê bất động sản 

 Tư vấn các vấn đề pháp lý về xây dựng 

 Tư vấn các vấn đề pháp lý về cơ sở hạ tầng 

 Tư vấn hợp đồng huy động vốn 

 Tư vấn tái cơ cấu nợ  

 Tư vấn các giao dịch bất động sản 

 Tư vấn kinh doanh dịch vụ bất động sản 
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TƯ VẤN THUẾ 

Công ty Luật TNHH TGT tự hào có một đội ngũ luật sư chuyên nghiệp với kiến thức chuyên sâu và nhiều năm 

kinh nghiệm làm việc với vai trò chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực tư vấn thuế tại Công ty TNHH KPMG Việt 

Nam và Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam. Vì vậy, Công ty Luật TNHH TGT có đầy đủ khả năng cung 

cấp các gói dịch vụ tư vấn về thuế, đề xuất các giải pháp phù hợp và có lợi nhất cho các công ty trong nước và công 

ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Công ty chúng tôi tư vấn về thuế trong các giao dịch mua bán, sáp nhập 

doanh nghiệp, các dự án đầu tư hoặc soát xét sổ sách kế toán. 

Công ty Luật TNHH TGT tư vấn mọi vấn đề liên quan đến thuế (bao gồm các quy định của pháp luật về các sắc 

thuế như thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhà thầu, thuế GTGT trong hoạt động kinh 

doanh, thương mại), bao gồm: thực hiện nghĩa vụ kê khai thuế trong các giao dịch cụ thể, quyết toán thuế và khiếu 

nại đối với các quyết định hành chính về thuế. Chúng tôi có thể hỗ trợ các công ty có vốn đầu tư nước ngoài và các 

doanh nghiệp trong nước về việc hoạch định thuế và đại diện cho khách hàng trước các cơ quan có thẩm quyền giải 

quyết mọi vấn đề liên quan đến thuế. 

Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm: 

 Tư vấn các chính sách ưu đãi thuế và các ưu đãi khác cho doanh nghiệp 

 Tư vấn các dịch vụ thuế quốc tế và chống chuyển giá 

 Tư vấn các dịch vụ thuế trong kinh doanh và tuân thủ kê khai thuế 

 Dịch vụ thuế cá nhân 

 Hướng dẫn kê khai và nộp thuế và giải quyết các khiếu nại về thuế 

 Tư vấn các giải pháp giảm thiểu trách nhiệm thuế 

 Tư vấn các vấn đề thuế trong các giao dịch xuyên quốc gia 

 Giải quyết tranh chấp liên quan đến lĩnh vực thuế 
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TÀI CHÍNH & NGÂN HÀNG 

Công ty Luật TGT được biết đến như một đối tác quan trọng của một số ngân hàng thương mại, công ty 

tài chính và các tổ chức tín dụng nổi tiếng tại Việt Nam. Đội ngũ luật sư của chúng tôi rất am hiểu về hoạt 

động tài chính, ngân hàng và có đầy đủ các kỹ năng cần thiết để quản trị, xử lý hiệu quả các rủi ro trong 

hoạt động tài chính, ngân hàng. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ như xác định các rủi to tiềm ẩn có thể 

phát sinh từ các giao dịch tín dụng, các hợp đồng vay, hợp đồng thế chấp và xây dựng các quy trình nội 

bộ của ngân hàng. Với kiến thức sâu rộng về chính sách, thực tiễn thi hành pháp luật tại Việt Nam, cách 

tiếp cận chuyên nghiệp khi đánh giá rủi ro và hướng tới hiệu quả, chúng tôi đã góp phần không nhỏ vào 

thành công của nhiều khách hàng trong môi trường tài chính năng động của Việt Nam. Dịch vụ tư vấn 

của chúng tôi được các ngân hàng, công ty tài chính và tổ chức tài chính tin tưởng, đặc biệt là đánh giá sự 

tuân thủ của tất cả các hoạt động kinh doanh. Chúng tôi có bề dày kinh nghiệm trong việc xử lý các tình 

huống phức tạp và luôn đáp ứng được các yêu cầu khắt khe nhất của khách hàng. 

Công ty chúng tôi duy trì mối quan hệ chặt chẽ với các tổ chức tài chính đa quốc gia và trong nước. 

Chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp các giải pháp chuyên môn thực tế và chiến lược cho khách hàng trong 

quá trình đàm phán, sửa đổi hoặc thực hiện các thỏa thuận tài chính để đạt được hiệu quả thương mại tốt 

nhất cho các khách hàng. Khi xảy ra tranh chấp, chúng tôi tư vấn cho khách hàng các giải pháp giải quyết 

tranh chấp đạt được hiệu quả cao nhất với chi phí thấp nhất. Công ty chúng tôi đã đại diện cho một số 

ngân hàng thương mại và tổ chức tài chính trong một số tranh chấp liên quan đến hoạt động ngân hàng, 

bao gồm cả thu hồi nợ xấu.  

Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:  

 Tư vấn tuân thủ quy định pháp luật 

 Tư vấn tài chính dự án 

 Tư vấn thế chấp cho ngân hàng 

 Tư vấn hợp đồng tín dụng và các hợp đồng khác 

 Tư vấn giải quyết tranh chấp liên quan đến hoạt động ngân hàng 

 Tư vấn quản trị rủi ro pháp lý  

 Tư vấn các quy trình hoạt động  

 Tư vấn thu hồi nợ  
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CHỨNG KHOÁN & THỊ TRƯỜNG VỐN 

Đội ngũ luật sư của Công ty Luật TNHH TGT với kinh nghiệm chuyên sâu luôn cung cấp dịch vụ tư vấn 

về chứng khoán và thị trường vốn, các hoạt động như chào bán chứng khoán, niêm yết, chuyển nhượng, 

đầu tư và các dịch vụ liên quan khác với chất lượng tốt nhất. Chúng tôi cung cấp nhiều dịch vụ phù hợp 

với yêu cầu của từng khách hàng. Khách hàng có thể hoàn toàn yên tâm về dịch vụ chuyên nghiệp và 

trình độ chuyên môn sâu rộng của chúng tôi. Chúng tôi có thể tư vấn và hỗ trợ các khách hàng trong và 

ngoài nước trong việc đăng ký và chào bán chứng khoán. Chúng tôi cũng tư vấn thành lập công ty chứng 

khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, đồng thời hỗ trợ khách hàng thực hiện các thủ tục xin 

giấy phép. Chúng tôi đã hỗ trợ nhiều công ty chứng khoán có vốn đầu tư nước ngoài và các công ty quản 

lý quỹ trong việc tăng vốn và giám sát việc công bố thông tin. 

Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm: 

 Tư vấn thành lập và hoạt động của các công ty chứng khoán và các công ty quản lý quỹ có vốn đầu 

tư nước ngoài 

 Tư vấn đăng ký công ty đại chúng 

 Tư vấn niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán 

 Tư vấn tăng vốn, phát hành cổ phần ra công chúng và chào bán cổ phần riêng lẻ của công ty đại 

chúng 

 Tư vấn phát hành trái phiếu công ty và niêm yết trên thị trường chứng khoán 

 Kiểm soát các hoạt động công bố thông tin của các công ty đại chúng niêm yết và chưa niêm yết 

 Tư vấn tuân thủ pháp luật chứng khoán 
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GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 

Công ty Luật TGT luôn đảm bảo hỗ trợ khách hàng giải quyết các tranh chấp một cách nhanh chóng và 

hiệu quả nhất. Chúng tôi đã giải quyết rất nhiều tranh chấp phức tạp của các khách hàng thông qua hòa 

giải hoặc tại cơ quan trọng tài hoặc tòa án các cấp. Do tính chất phức tạp của thủ tục giải quyết tranh 

chấp, Công ty Luật TGT luôn điều chỉnh phương thức tiếp cận cho phù hợp với yêu cầu của từng khách 

hàng và từng vụ việc. Chúng tôi tiếp cận, giải quyết hiệu quả các tranh chấp thông qua việc kết hợp các 

bằng chứng, lập luận, dự đoán rủi ro, thiệt hại tiềm ẩn, kiểm soát rủi ro cùng với việc thương lượng, hòa 

giải và tranh tụng.  

 Tập hợp thông tin và thu thập chứng cứ 

 Thương lượng và hòa giải 

 Giải quyết tranh chấp tại trọng tài 

 Tranh tụng tại tòa án có thẩm quyền 

 Thi hành bản án có hiệu lực pháp luật 

 Đại diện theo ủy quyền để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng giải quyết tranh chấp 

tại tòa án, trọng tài và các cơ quan có thẩm quyền 
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LAO ĐỘNG & QUẢN TRỊ NHÂN SỰ  

Công ty Luật TGT tư vấn cho các khách hàng mọi vấn đề liên quan đến lao động và quản trị nhân sự. 

Chúng tôi là đối tác tin cậy của các công ty muốn tăng trưởng lợi nhuận, tạo môi trường thuận lợi để nhân 

viên tận tâm thực hiện công việc và tuân thủ các quy định của công ty. Dịch vụ của chúng tôi rất đa dạng, 

từ tư vấn tuyển dụng, các quyền lợi của nhân viên, đánh giá hiệu quả công việc, chấm dứt hợp đồng lao 

động, các vấn đề về thuế thu nhập cá nhân, quy trình quản trị nhân sự, cho đến giải quyết tranh chấp lao 

động. Chúng tôi luôn đề xuất được các giải pháp hiệu quả trong bất kỳ tình huống khó khăn nào.  

Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm: 

 Tư vấn hợp đồng lao động, bao gồm cả thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động 

 Tư vấn về các yêu cầu nguồn nhân lực phù hợp với các nhu cầu kinh doanh 

 Tư vấn về các quy định quản trị nhân sự như quy chế lương, thưởng, bảo hiểm, thuế thu nhập cá 

nhân, các vấn đề quản lý lao động bao gồm hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy 

lao động, các điều kiện và biện pháp xử lý kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất  

 Tư vấn tuân thủ các quy định của pháp luật lao động và thực hiện chế độ báo cáo 

 Tư vấn giải quyết các vấn đề liên quan đến sức khỏe, điều kiện làm việc, an toàn lao động và vệ 

sinh lao động 

 Hòa giải, đại diện cho khách hàng trước tòa án có thẩm quyền của Việt Nam để giải quyết các tranh 

chấp lao động 

 Thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động và thủ tục xuất nhập cảnh cho lao động người nước 

ngoài 

 Tư vấn thành lập và hoạt động của tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp 
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BẢO HIỂM 

Với rất nhiều công ty bảo hiểm lớn đang để mắt tới thị trường Việt Nam, việc kinh doanh bảo hiểm tại 

Việt Nam đã và đang phát triển đáng kể. Các luật sư của Công ty Luật TGT với kiến thức chuyên sâu về 

pháp luật kinh doanh bảo hiểm, cùng với kinh nghiệm hoàn thiện các thủ tục, giải quyết nhiều loại yêu 

cầu và tranh chấp liên quan đến bảo hiểm luôn sẵn sàng tư vấn cho khách hàng xử lý mọi yêu cầu đòi bồi 

thường và các tranh chấp phức tạp. Chúng tôi phối hợp chặt chẽ với các nhân sự của khách hàng khi có 

yêu cầu để giải quyết các tranh chấp về hợp đồng bảo hiểm, yêu cầu đòi bồi thường, thuế phát sinh. Công 

ty Luật TGT cũng tư vấn cho một số tổ chức thành lập doanh nghiệp bảo hiểm và được cấp giấy phép 

hoạt động tại Việt Nam. Chúng tôi có thể hỗ trợ doanh nghiệp bảo hiểm nước ngoài thành lập văn phòng 

đại diện tại Việt Nam và tiến hành các hoạt động kinh doanh bảo hiểm sau khi được cấp phép. 

Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm: 

 Xin cấp giấy phép hoạt động cho công ty bảo hiểm 

 Hỗ trợ về tuân thủ các quy định pháp luật 

 Tư vấn về các loại hình bảo hiểm bao gồm bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm bắt 

buộc 

 Tư vấn và soát xét hợp đồng bảo hiểm 
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HỢP ĐỒNG & THỎA THUẬN  

Hợp đồng và thỏa thuận là một hoạt động quan trọng của bất kỳ công ty nào, tuy nhiên, đôi khi vấn đề 

này lại ít được các doanh nghiệp lưu tâm. Công ty chúng tôi sẽ trợ giúp khách hàng thực hiện công việc 

này để phòng ngừa việc phát sinh các tranh chấp từ hợp đồng. Chúng tôi tự hào về kỹ năng hỗ trợ khách 

hàng trong việc đảm bảo các hợp đồng và thỏa thuận của khách hàng được soát xét một cách toàn diện và 

hạn chế rủi ro. Để tránh xảy ra tranh chấp và giải quyết các tranh chấp phát sinh từ hợp đồng cho các 

khách hàng, Công ty chúng tôi tư vấn và hỗ trợ cho khách hàng các dịch vụ sau: 

 Phân tích các rủi ro trong hợp đồng và thỏa thuận 

 Chuẩn bị, soạn thảo, soát xét hợp đồng và thỏa thuận  

 Hỗ trợ khách hàng đàm phán hợp đồng, thỏa thuận 

 Hòa giải các tranh chấp liên quan đến hợp đồng 

 Giải quyết tranh chấp hợp đồng tại trọng tài hoặc tòa án các cấp 

 

CÁC GIAO DỊCH DÂN SỰ 

Công ty Luật TGT tự hào trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, tận tâm và toàn diện cho 

các khách hàng. Công ty chúng tôi luôn nỗ lực hỗ trợ khách hàng giải quyết các vấn đề pháp lý mà khách 

hàng phải đối mặt. Chúng tôi đồng hành cùng với khách hàng trong mọi giai đoạn, từ khi điều tra, hòa 

giải đến khi tham gia các phiên tòa để giải quyết vụ việc. Chúng tôi luôn sẵn sàng làm việc với các bên 

liên quan và tìm ra giải pháp hiệu quả nhất để giải quyết các vụ việc dân sự hơn cả sự mong đợi của 

khách hàng. 

Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm: 

 Tư vấn các giao dịch bất động sản 

 Tư vấn các vấn đề về hôn nhân gia đình  

 Hòa giải và giải quyết tranh chấp dân sự 
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SỞ HỮU TRÍ TUỆ  

Công ty Luật TGT cung cấp các dịch vụ tư vấn toàn diện về sở hữu trí tuệ bao gồm tra cứu và tư vấn 

pháp luật sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, các quyền liên quan đến quyền tác giả, kiểu dáng công nghiệp, 

thiết kế, bí mật kinh doanh, nhãn hiệu. Công ty Luật TGT tư vấn và hỗ trợ khách hàng thực hiện đăng ký, 

chuyển nhượng, bảo vệ và cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền sở hữu trí tuệ, cách thực hiện và bồi 

thường thiệt hại trong trường hợp vi phạm các quy định về sở hữu trí tuệ. Công ty chúng tôi đã tư vấn 

cho các khách hàng trong nhiều vụ việc phức tạp hoặc vi phạm nghiêm trọng quyền sở hữu trí tuệ, đồng 

thời giải quyết các vấn đề liên quan đến dân sự, hành chính hoặc hình sự.  

Các Luật sư của Công ty Luật TGT có khả năng bảo vệ ý tưởng của khách hàng, thương hiệu, sáng chế, 

sáng tạo và sản phẩm trí tuệ khác. Mục tiêu của chúng tôi là giảm thiểu các ảnh hưởng phát sinh từ 

những hành vi vi phạm và đảm bảo cho các khách hàng có thể sử dụng tối đa quyền sở hữu trí tuệ của họ.  

Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm: 

 Tư vấn đăng ký quyền sở hữu trí tuệ, quyền tác giả 

 Tư vấn quyền tác giả và các quyền liên quan 

 Tư vấn cấp giấy chứng nhận bản quyền tác giả và các quyền liên quan 

 Tư vấn và soát xét hợp đồng chuyển giao công nghệ, li-xăng nhãn hiệu, quyền tác giả 

 Tư vấn đăng ký nhãn hiệu  

 Tư vấn đăng ký sáng chế 

 Tư vấn quảng cáo trực tuyến và internet 

 Tư vấn nhượng quyền thương mại 

 Đăng ký hợp đồng li-xăng và hợp đồng chuyển giao công nghệ 

 Tranh tụng và thi hành bản án có hiệu lực pháp luật  

 Tư vấn xử lý hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ 

 Đại diện cho khách hàng trong việc giải quyết các tranh chấp 
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THÔNG TIN LIÊN HỆ 

 

 

 

CÔNG TY LUẬT TNHH TGT 

 Văn phòng tại Hà Nội 

Địa chỉ: Tầng 6, Tòa nhà 252 Hoàng Quốc Việt, Quận Bắc Từ Liêm, TP. Hà Nội 

ĐT: (+84)-24-3755-8222 

 Văn phòng tại Hồ Chí Minh 

Địa chỉ: Tầng 8, Toà nhà Sabay, 11A Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh 

 Email: thetg@tgt-partners.vn  

 Website: www.tgt-partners.vn    

 



TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN KINH NGHIỆM

TRẦN GIA THẾ 

CÔNG TY LUẬT TNHH TGT

Chủ tịch Công ty | Luật sư Điều hành 

ĐT: 84-903-204-333 | 84-24-3755-8222

Email: thetg@tgt-partners.vn 

 Tư vấn đầu tư, tư vấn quản lý dự án

 Tư vấn mua bán sáp nhập doanh nghiệp, chuyển

nhượng dự án

 Tư vấn thuế, tài chính, ngân hàng

 Tư vấn quản trị rủi ro doanh nghiệp

 Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp

 Tư vấn soạn thảo hợp đồng trong lĩnh vực thương mại,

xây dựng, kinh doanh bất động sản

 Đại diện và tham gia tố tụng tại tòa án và trọng tài

 Ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Việt

 Luật sư Thế có gần 20 năm kinh nghiệm làm Luật sư cộng sự cao cấp tại các công ty luật uy tín như VILAF-Hong Duc,

Kelvin Chia Partnership, Giám đốc Tư vấn thuế của Công ty KPMG Việt Nam và Công ty Ernst & Young Việt Nam.

 Luật sư Thế có kinh nghiệm tư vấn chuyên sâu trong lĩnh vực quản trị, tái cấu trúc doanh nghiệp, thuế, tài chính ngân

hàng, cho thuê tài chính, thương mại quốc tế, đầu tư nước ngoài, chuyển nhượng dự án; tư vấn và tham gia đàm phán

các hợp đồng thương mại quốc tế, hợp đồng xây dựng, hợp đồng tín dụng, nhượng quyền thương mại, chuyển giao

công nghệ, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ. Luật sư Thế đã tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng là

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp trong nước trước tòa án và trọng tài tại Việt Nam giải quyết công

nợ có giá trị lớn.

MỘT SỐ VỤ VIỆC TIÊU BIỂU

▶ Tư vấn đầu tư: Tư vấn lập dự án đầu tư, xin cấp chủ trương đầu tư, điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, tư

vấn ưu đãi đầu tư, quản lý dự án đầu tư cho nhiều công ty có vốn đầu tư nước ngoài như Công ty Biomin Việt Nam,

Công ty Fujitsu Việt Nam, Công ty Transcosmos Việt Nam, Công ty Insmart Việt Nam, Công ty Bioseed Việt Nam, Công

ty Bintai Kindenko Việt Nam, Công ty Jonest Chonest Japan LLC, Công ty Toneco.

▶ Tư vấn đấu thầu: Đánh giá tính tuân thủ pháp lý của các gói thầu của tổ chức phi chính phủ; Lập báo cáo pháp lý xác

định tư cách của Nhà thầu liên danh trong quá trình đàm phán hợp đồng Gói thầu Tư vấn thiết kế tổng thể xây dựng

công trình Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội với tổng giá trị gói thầu hơn 6 triệu USD do ADB tài trợ vốn.

▶ Tư vấn tài chính, tư vấn thuế: Tư vấn ưu đãi thuế và các vấn đề về thuế liên quan đến hoạt động kinh doanh cho

nhiều công ty trong nước và nước ngoài như các công ty có vốn đầu tư của Nhật Bản, Ấn Độ, các công ty thuộc tập

đoàn Samsung, tập đoàn LG của Hàn Quốc, Công ty Julie Sandlau Việt Nam; Tư vấn thuế cho các dự án điện gió của

Công ty Ấn Độ.

▶ Tư vấn hợp đồng: Tham gia soạn thảo, đàm phán hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp cho nhiều dự án của BIDV,

Vietcombank như Dự án thủy điện tại Quảng Nam, Dự án BT cải tạo, xây dựng hệ thống cống nối và Dự án đối ứng khu

chức năng đô thị tại Hà Nội, Dự án xây dựng khu đô thị mới tại Hoàng Mai, Hà Nội, Dự án bất động sản tại Cầu Giấy,

Hà nội, Dự án đường Kỳ Đồng và 02 dự án đối ứng, Dự án Vinpearl Villas & Resort 2; Tư vấn, rà soát và đánh giá tính

tuân thủ của các hợp đồng mẫu của CC-HCMC; Tư vấn thay đổi mã số chi nhánh công ty con của MB Bank; Tư vấn cho

Eximbank Ấn Độ v/v gia hạn hợp đồng tín dụng, hợp đồng thế chấp, thư tín dụng.

▶ Tư vấn M&A: Tư vấn chuyển nhượng toàn bộ vốn của bên nước ngoài trong Công ty Liên Doanh Daewoo Hotel Việt

Nam; tư vấn giao dịch bán cổ phần cho nhà đầu tư nước ngoài của Công ty TNHH Thương Mại và Điện tử Nguyễn Kim;

tư vấn chuyển nhượng dự án xây dựng nhà chung cư của Công ty Constrexim Holdings (CTX) và Công ty CP Đầu Tư

Bắc Sơn; tư vấn giao dịch mua nhà máy sản xuất đang hoạt động của Công ty Cafe Trung Nguyên;

▶ Giải quyết tranh chấp: Đại diện bảo vệ quyền lợi cho một số doanh nghiệp giải quyết các tranh chấp kinh doanh

thương mại, dân sự, lao động, thuế tại tòa án các cấp/trọng tài như Công ty Hà Lan (QĐHC về thuế), Công ty Nhật Bản

(HĐ đại lý); Công ty Indonesia (HĐ thuê mặt bằng); Công ty chứng khoán (HĐ BCC); Liên đoàn bóng đá Việt Nam, tổ

chức phi chính phủ, công ty dược phẩm (HĐ lao động); công ty con của Tập đoàn SunGroup (HĐ đặt cọc), Công ty

Crown Beverage JVC; Hỗ trợ pháp lý Công ty Cổ phần Đầu tư Hồng Hà, Công ty Cổ phần Golden Bridges và các doanh

nghiệp khác trong việc giải quyết nợ xấu tại các Ngân hàng Vietcombank, Techcombank, VP Bank, BIDV trong năm

2012-2014; Hỗ trợ Công ty Daewoo Hanel thu hồi công nợ tại tòa án Việt Nam.

 Giảng viên thỉnh giảng - Học viện Tư pháp (kỹ năng tư

vấn, quản trị doanh nghiệp, hợp đồng)

 Cử nhân Luật - Trường Đại học Tổng Hợp

 Chứng chỉ hành nghề Luật sư

 Thành viên Đoàn Luật sư TP Hà Nội - Liên đoàn Luật sư

Việt Nam

 Chứng chỉ Đại diện sở hữu trí tuệ do Cục Sở hữu Trí tuệ

Việt Nam cấp

 Chứng chỉ Quản tài viên do Bộ Tư pháp cấp

LĨNH VỰC TƯ VẤN



TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN KINH NGHIỆM

NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

CÔNG TY LUẬT TNHH TGT

Luật sư Thành viên  

ĐT: 84-904-126-849 | 84-24-3755-8222

Email: cuong.nm@tgt-partners.vn

 Tư vấn đầu tư nước ngoài

 Tư vấn doanh nghiệp và thương mại

 Tư vấn mua bán & sáp nhập

 Tư vấn hợp đồng

 Tư vấn thuế

 Tư vấn năng lượng

 Tư vấn ngân hàng & tài chính

 Tư vấn bất động sản

 Tư vấn giải quyết tranh chấp

 Ngôn ngữ: Tiếng Anh, Tiếng Việt

 Luật sư Cường đã hành nghề luật từ năm 2000. Với gần 20 năm kinh nghiệm làm việc cho Bộ Tư pháp, Công

ty luật Vision & Associates Legal, Công ty KPMG Việt Nam, Công ty luật VILAF, Tập đoàn Big C Việt Nam và

Tập đoàn Central Group Việt Nam, Tập đoàn Vingroup và Công ty luật Duong & Partners, luật sư Cường có

kinh nghiệm chuyên sâu trong các lĩnh vực đầu tư trực tiếp nước ngoài, doanh nghiệp và thương mại, mua bán

& sáp nhập, năng lượng, ngân hàng & tài chính, bán lẻ & phân phối, bất động sản & xây dựng, tranh tụng &

trọng tài.

MỘT SỐ VỤ VIỆC TIÊU BIỂU

 Đã làm việc với tư cách Phó Giám đốc Khối M&A của Tập đoàn Vingroup và đã tư vấn cho Tập đoàn Vingroup

một số giao dịch M&A.

 Đã làm việc với tư cách Giám đốc Pháp lý Bất Động Sản của Tập đoàn Central Group Việt Nam và phụ trách

các vấn đề pháp lý liên quan đến bất động sản của Tập đoàn Central Group (Thái Lan) tại Việt Nam.

 Đã làm việc với tư cách chuyên gia điều phối các vấn đề pháp lý về bất động sản khi Tập đoàn Casino Group

(Pháp) bán chuỗi siêu thị Big C tại Việt Nam. Đây là một trong các giao dịch M&A lớn nhất của Việt Nam vào

năm 2016.

 Đã tư vấn cho Tập đoàn Công nghiệp Than Khoáng Sản Việt Nam (VINACOMIN) về tài liệu dự án của Dự án

Nhà máy nhiệt điện BOT Nam Định 1.

 Đã tư vấn và hỗ trợ cho Tập đoàn HANEL thực hiện thủ tục khởi kiện một tập đoàn Nhật Bản tại Trung tâm

Trọng tài Quốc tế Việt Nam (VIAC).

 Đã phụ trách các vấn đề pháp lý và doanh nghiệp của Tập đoàn Acuatico Pte Ltd tại Việt Nam. Đây là Tập

đoàn đã từng sở hữu 49% cổ phần của Công ty Cổ phần Nước sạch Vinaconex (Viwasupco) và 49% cổ phần

của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng và Kinh doanh Nước sạch (Viwaco) để thực hiện Dự án xây dựng

đường ống nước, sản xuất và cung cấp nước cho chuỗi đô thị Sơn Tây – Hòa Lạc – Xuân Mai – Miếu Môn –

Hà Nội – Hà Đông.

 Đã tư vấn cho Tập đoàn J-Power khung pháp lý về đối tác công tư và các dự án năng lượng tái tạo.

 Đã tư vấn cho Tập đoàn Compal Electronics về thành lập dự án đầu tư tại tỉnh Vĩnh Phúc với tổng vốn đầu tư

là 500 triệu USD. Đây đã là một trong các dự án đầu tư nước ngoài lớn nhất của Việt Nam trong năm 2007.

 Cử nhân, Khoa Luật – Đai học Quốc gia Hà Nội;

 Thạc sỹ, Khoa Luật – Đai học Quốc gia Hà Nội;

 Chứng chỉ đào tạo hành nghề luật sư, Học viện Tư

pháp, Bộ Tư pháp;

 Chứng chỉ đào tạo cho các thành viên cấp cao khu

vực của KPMG Global;

 Chứng chỉ đào tạo thuế doanh nghiệp quốc tế phạm

vi toàn cầu của KPMG Global cấp tại Kuala Lumpur,

Malaysia;

 Thành viên Hiệp hội Luật sư Quốc tế (IBA); Hiệp hội

Luật sư Liên Thái Bình Dương (IPBA);

 Thành viên Đoàn Luật sư Hà Nội; Liên đoàn Luật sư

Việt Nam;

 Thành viên Phòng thương mại Châu Âu tại Việt Nam.

LĨNH VỰC TƯ VẤN



TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN KINH NGHIỆM

TRẦN HỮU NĂNG

CÔNG TY LUẬT TNHH TGT

Luật sư Thành viên 

ĐT: 84-24-3755-8222

Email: lawyerhn@tgt-partners.vn

 Hợp đồng và các thỏa thuận thương mại, xây dựng

và chuyển giao tài sản

 Các giao dịch dân sự

 Bán đấu giá tài sản

 Đại diện cho các khách hàng thực hiện các thủ tục

tố tụng trong các vụ án dân sự, kinh tế và hình sự

tại Tòa án và Trọng tài của Việt Nam

 Ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Việt

 Trước khi tham gia hành nghề luật sư, Luật sư Năng đã có hơn 35 năm kinh nghiệm làm cảnh sát cấp quận

và thành phố. Luật sư Năng đã có kinh nghiệm tư vấn cho các khách hàng trong nhiều vụ án hình sự, dân

sự, kinh tế, thừa kế phức tạp liên quan đến nhiều tài sản có giá trị lớn; rà soát, soạn thảo các loại hợp đồng

thương mại và dân sự như: hợp đồng xây dựng, hợp đồng vay, hợp đồng thế chấp, thỏa thuận nhượng

quyền thương mại, hợp đồng chuyển giao công nghệ, chuyển giao tài sản.

 Luật sư Năng đã đại diện cho rất nhiều khách hàng bao gồm cả doanh nghiệp nhà nước, tổ chức tín dụng và

các ngân hàng trước tòa án và cơ quan trọng tài thương mại tại Việt Nam.

MỘT SỐ VỤ VIỆC TIÊU BIỂU

▶ Tổng Công ty Công nghiệp Tàu thủy (VINASHIN – SBIC)

▶ Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam (Vietinbank)

▶ Tổng Công ty Điện lực Việt Nam (EVN)

▶ Tổng Công ty Tài chính Cổ phần Dầu khí Việt Nam (PVFC)

▶ Công ty Cổ phần Chứng khoán Golden Bridge Việt Nam (GBVS)

▶ Công ty Cổ phần Đầu tư NTV ( NTV)

▶ Công ty TNHH Xe buýt Daewoo Việt Nam (VDB)

 Cử nhân Luật – Đại học An ninh

 Chứng chỉ hành nghề Luật sư

 Thành viên Đoàn Luật sư TP. Hà Nội - Liên đoàn

Luật sư Việt Nam

 Chứng chỉ hành nghề đấu giá

LĨNH VỰC TƯ VẤN



TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN KINH NGHIỆM

NGUYỄN TRỌNG THỌ

CÔNG TY LUẬT TNHH TGT

Luật sư Thành viên 

ĐT: 84-24-3755-8222

Email: lawyerhn@tgt-partners.vn  

 Tư vấn các dự án sản xuất công nghiệp và dự án

có sử dụng đất

 Tư vấn doanh nghiệp và hoạt động thương mại

 Tư vấn quản lý dự án đầu tư

 Tư vấn mua bán, sáp nhập và tái cấu trúc doanh

nghiệp

 Tư vấn chuyển nhượng dự án

 Tư vấn tài chính & ngân hàng, xử lý nợ

 Tư vấn hợp đồng thương mại, xây dựng, hợp đồng

liên quan đến bất động sản

 Đại diện và tham gia tố tụng tại tòa án và trọng tài

 Ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Việt

 Luật sư Thọ đã có hơn 15 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp luật. Luật sư Thọ có kinh nghiệm tư

vấn chuyên sâu trong lĩnh vực thương mại quốc tế, xây dựng, đầu tư, dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh

bất động sản, hợp đồng xây dựng, mua bán, chuyển nhượng bất động sản, tư vấn doanh nghiệp.

 Luật sư Thọ đã tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các khách hàng là doanh nghiệp có vốn đầu

tư nước ngoài, doanh nghiệp trong nước trước tòa án và trọng tài tại Việt Nam và giải quyết công nợ có giá

trị lớn.

MỘT SỐ VỤ VIỆC TIÊU BIỂU

▶ Thực hiện các thủ tục điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, xin cấp chủ trương đầu tư cho dự án của các

công ty có vốn đầu tư nước ngoài như Công ty TNHH Transcosmos Việt Nam, Công ty TNHH Bintai

Kindenko Việt Nam, Công ty TNHH Sản Xuất Toàn Cầu Lixil Việt Nam.

▶ Hỗ trợ Công ty Đông Tây TCI xin giấy phép đầu tư cho Dự án Phương Đông Resort.

▶ Hỗ trợ một số tập đoàn của Hàn Quốc xin giấy phép xây dựng và thực hiện các thủ tục hành chính tại Việt

Nam.

▶ Tư vấn quản lý dự án, tài chính, thuế và lao động sau khi được cấp phép cho tập đoàn Sam Sung, LG và các

công ty liên kết.

▶ Hỗ trợ Công ty Goucera Holding (Malaysia) giải quyết tranh chấp phát sinh từ hợp đồng thương mại tại Việt

Nam.

▶ Đại diện cho các khách hàng ở Việt Nam trong một số vụ kiện tại tòa án để giải quyết các tranh chấp thương

mại, dân sự và lao động tại Việt Nam.

 Cử nhân Quản lý Xã hội – Đại học Quốc gia Hà Nội

 Cử nhân Luật – Đại Học Luật Hà Nội

 Chứng chỉ hành nghề Luật sư

 Thành viên Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh - Liên

đoàn Luật sư Việt Nam

LĨNH VỰC TƯ VẤN



TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN KINH NGHIỆM

PARK JUN YONG

CÔNG TY LUẬT TNHH TGT

Cộng sự Cao cấp

ĐT: 84-24-3755-8222

Email: lawyerhn@tgt-partners.vn

 Tư vấn quản trị doanh nghiệp và hoạt động kinh

doanh, thương mại

 Hợp đồng (hợp đồng thương mại, hợp đồng cấp

phép công nghệ, hợp đồng hỗ trợ công nghệ, hợp

đồng tư vấn quản lý …)

 Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp

 Tư vấn thuế, tài chính & ngân hàng

 Ngôn ngữ: tiếng Hàn, tiếng Anh, tiếng Việt, tiếng

Nhật và tiếng Pháp

 Ông Jun Yong Park là một luật sư có hơn hai mươi năm kinh nghiệm tư vấn pháp lý. Trước khi trở thành

Cộng sự Cao cấp tại Công ty Luật TNHH TGT, ông đã từng làm cố vấn pháp lý cho nhiều công ty, tập đoàn

lớn ở Hàn Quốc như Daewoo và LG.

 Ông Park có bề dày kinh nghiệm tư vấn chuyên sâu về các vấn đề pháp lý của doanh nghiệp, tư vấn thuế, tài

chính, mua bán và sáp nhập doanh nghiệp, giải quyết tranh chấp, tư vấn tuân thủ pháp luật, quản lý doanh

nghiệp, đàm phán và thực hiện các hợp đồng, đặc biệt là các hợp đồng thương mại, v.v.

MỘT SỐ VỤ VIỆC TIÊU BIỂU

▶ Người sáng lập kiêm Giám đốc điều hành của Công ty Ttrot Inc.

▶ Cố vấn pháp lý của Công ty NexStreming Corp.: Đàm phán và giải quyết tranh chấp nhiều hợp đồng như

Hợp đồng mua bán tài sản với Công ty Vidiator, Hợp đồng bản quyền phần mềm với Samsung, LG, Sony -

Erricson, Motorola, Lenovo; Hợp đồng lao động ký kết với người lao động nước ngoài; Lập kế hoạch lựa

chọn cổ phiểu; tổ chức các cuộc họp Hội đồng quản trị và cuộc họp Đại hội đồng cổ đông; Nộp đơn khiếu nại

Qualcomm tới Ủy ban Thương mại Liên bang.

▶ Cố vấn pháp lý cho Công ty Serome Techonology Inc.: Soạn thảo các điều khoản dịch vụ cho các dịch vụ

trực tuyến bao gồm dịch vụ Dialpad ở Hàn Quốc; Thực hiện và theo dõi các Hợp đồng mua lại tài sản; Giám

sát việc thực hiện các vấn đề liên quan đến việc thanh lý Dialpad ở Hoa Kỳ.

▶ Cố vấn pháp lý của Công ty LG Electronics Inc.: Đàm phán và giải quyết nhiều loại hợp đồng khác nhau như

Hợp đồng bản quyền công nghệ, Hợp đồng hỗ trợ công nghệ ký với các đối tác trong và ngoài nước, Hợp

đồng phân phối với các nhà phân phối ở Hàn Quốc và ở nước ngoài; Tham gia thành lập công ty liên doanh

tại Trung Quốc; Tham gia thẩm định hoạt động của Công ty để thực hiện thương vụ mua bán và sáp nhập

với một công ty ở Châu Âu.

▶ Cố vấn pháp lý của Công ty Daewoo Motor Co., Ltd: Thực hiện và theo dõi hàng trăm hợp đồng mỗi năm,

chủ yếu là các Hợp đồng bản quyền công nghệ và Hợp đồng hỗ trợ công nghệ với các đối tác nước ngoài;

Theo dõi thương vụ mua bán và sáp nhập với Công ty General Motors; Soạn thảo nhiều hợp đồng khác có

yếu tố nước ngoài cho công ty Daewoo.

 Thạc sỹ luật - Đại học Southern California (Hoa Kỳ)

 Thạc sỹ luật kinh doanh - Đại học Aix-en-Provence

(Pháp)

 Cử nhân luật - Đại học Dongguk (Hàn Quốc)

 Trường Trung học Ngoại ngữ Daeil (chuyên ngành

tiếng Nhật)

 Thành viên của Đoàn luật sư New York (Hoa Kỳ)

LĨNH VỰC TƯ VẤN



TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN KINH NGHIỆM

SAURABH MATHUR

CÔNG TY LUẬT TNHH TGT

Cộng sự Cao cấp

ĐT: 84-24-3755-8222

Email: lawyerhn@tgt-partners.vn

 Lập chiến lược và kế hoạch tài chính

 Tái cấu trúc và chuyển đổi doanh nghiệp

 Quản trị doanh nghiệp

 Quản lý dòng tiền và huy động vốn

 Quản lý dự án

 Quản lý rủi ro và kiểm soát nội bộ

 Bảo hiểm bồi thường tai nạn người lao động và thông

lệ quốc tế

 Đánh giá và kiểm soát nội bộ

 Ông Saurabh Mathur là một chuyên gia tài chính chuyên nghiệp đã có trên 20 năm kinh nghiệm làm việc tại các vị

trí quản lý cao cấp của nhiều công ty đã quốc gia hàng đầu thế giới. Ông Saurabh đã từng làm việc lâu năm tại

nhiều quốc gia trên thế giới như Abu Dhabi & Dubai (10 năm), Ấn Độ (6 năm) và khu vực Đông Nam Á (4 năm),

trong đó có Việt Nam, Thái Lan và Nhật Bản.

 Trước khi trở thành Cộng sự Cao cấp của Công ty Luật TNHH TGT, ông Saurabh đã từng là Phó Giám đốc Tài

chính, Phó Chủ tịch của Công ty Masan Resources tại Hà Nội, chuyên phụ trách về tài chính và kế toán, chuỗi

cung ứng, IT và quản trị cho các doanh nghiệp khai thác mỏ của công ty tại Việt Nam.

 Ông Saurabh đã thành lập một công ty chuyên đào tạo và nâng cao các kỹ năng cho sinh viên tại Ấn Độ nhằm

giúp họ tìm kiếm các công việc phù hợp tại các doanh nghiệp trong lĩnh vực công nghệ thông tin và giải pháp

doanh nghiệp công nghệ thông tin.

 Ông Saurabh đã từng là tình nguyện viên Chương trình giảng dạy cho người Ấn Đô của Thời báo Ấn Độ trong 2

năm liên tiếp và là giảng viên thỉnh giảng giảng dạy về kế toán và tài chính cho những đối tượng ở vùng sâu vùng

xa của Ấn Độ. Đến nay, ông Saurabh vẫn tiếp tục theo đuổi đam mê của mình là tham gia giảng dạy tại một số

trường đại học, cao đẳng.

MỘT SỐ VỤ VIỆC TIÊU BIỂU

▶ Tham gia vào hoạt động điều hành công ty (thuộc dự án trị giá khoảng 1 tỷ USD) từ giai đoạn xây dựng đến giai

đoạn sản xuất, kinh doanh và sau đó phát hành cổ phiếu ra công chúng lần đầu trong thời gian 4 năm.

▶ Huy động 400 triệu USD thông qua việc phát hành trái phiếu doanh nghiệp tại thị trường chứng khoán Việt Nam.

▶ Huy động dòng vốn lưu động từ các ngân hàng thương mại trị giá 115 triệu USD.

▶ Đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Tài chính phụ trách quản lý kinh doanh dầu khí (dự án trị giá khoảng 225 triệu

USD) với mức tỷ lệ tăng trưởng bình 30% mỗi năm. Ông Saurabh đã giúp công ty thu về mức lợi nhuận kỷ lục

trong năm 2008 và 2009 trong hoàn cảnh bị ảnh hưởng nặng nề của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu - các

khoản thu của doanh nghiệp luôn ở mức thấp nhất, chi phí bị cắt giảm.

▶ Phụ trách kiểm toán nội bộ khu vực Trung Á và Đông Á tại 10 nước - trong đó có Nhật Bản, Thái Lan và Việt Nam.

▶ Xây dựng và thực hiện thành công kế hoạch tăng lợi nhuận quốc tế thông qua phần mềm hoạch định doanh

nghiệp (SAP) cho 10% người lao động xuất sắc nhất của Công ty. Tổng giá trị tài sản của kế hoạch này xấp xỉ 1,7

tỷ USD.

▶ Quản lý bộ phận kinh doanh máy sưởi, hệ thống thông gió, điều hòa có trị giá 100 triệu USD thuộc Tập đoàn

Carrier, UAE với 06 chi nhánh và 350 nhân viên.

 Chứng chỉ Kế toán viên

 Chứng chỉ Kế toán viên được chứng nhận (Australia)

 Chứng chỉ Chuyên gia Quản lý Dự án (Hoa Kỳ)

LĨNH VỰC TƯ VẤN



TRÌNH ĐỘ HỌC VẤN KINH NGHIỆM

YANG JONG GA

CÔNG TY LUẬT TNHH TGT

Cộng sự Cao cấp

ĐT: 84-24-3755-8222

Email: lawyerhn@tgt-partners.vn  

 Tư vấn doanh nghiệp và thương mại

 Nghiên cứu thị trường, dịch vụ mạng, lập chiến

lược và kế hoạch kinh doanh, v.v.

 Ngôn ngữ: tiếng Hàn, tiếng Anh và tiếng Việt

 Ông Yang Jong Ga là một chuyên gia Hàn Quốc có kiến thức và kinh nghiệm chuyên sâu trong

nhiều lĩnh vực. Trước khi trở thành Cộng sự Cao cấp của Công ty Luật TNHH TGT, ông đã

từng làm hợp tác và làm việc với nhiều công ty Hàn Quốc như Daewoo, Posco E&C,

Booyoung, v.v.

MỘT SỐ VỤ VIỆC TIÊU BIỂU

▶ Ông Yang từng là đại diện của nhóm tiếp thị toàn cầu thuộc Word OKTA (World Federation of

Overseas Korean Traders Associations) khu vực Hà Nội, tạo điều kiện cho nhiều công ty nhỏ

và vừa của Hàn Quốc phát triển và mở rộng hoạt động đầu tư, kinh doanh vào Việt Nam.

▶ Ngoài ra, ông Yang đã có hơn 16 năm kinh nghiệm làm việc cho Daewoo tại Hàn Quốc và Việt

Nam với vai trò phụ trách bán hàng, tiếp thị và đại diện khu vực ở nước ngoài.

▶ Ông Yang từng là Giám đốc điều hành của JM International Vina Corp. – một công ty chuyên

hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu, kinh doanh và bảo trì xe và các linh kiện, phụ tùng.

 Cử nhân trường Đại học Ngoại ngữ Hankuk

(Hàn Quốc)

 Thạc sĩ Quản trị kinh doanh - Đại học Ajou

(Hàn Quốc)

LĨNH VỰC TƯ VẤN


