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Văn phòng
G i ớluật
i tsư
h iTâm
ệ u Việt – TVLaw được thành lập từ năm
2005 theo Giấy đăng ký hoạt động số 01010139/TP-ĐKHĐ do
Sở Tư pháp TP Hà Nội cấp. Trải qua 10 năm hoạt động, chúng
tôi quy tụ đội ngũ các Luật sư thuộc Đoàn Luật sư TP Hà Nội,
chuyên gia tư vấn pháp luật có kinh nghiệm trong lĩnh vực
tranh tụng, tư vấn pháp luật và đại diện pháp lý cho Khách
hàng.
Tam Viet Law firm - TVLaw was established in 2005 under the registration certificate No.
01010139/TP-DKHD by the Hanoi Department of Justice. Over the last 10 years, we gathered a
team of lawyers from the Hanoi Bar Association and legal consultants with experience in the field
of litigation, legal advice and legal representation for Clients.
Chúng tôi mong muốn không chỉ là người “chữa bệnh” cho Khách hàng khi có sự vụ xảy
ra, mà còn mong muốn cung cấp liều “vắc-xin” cho các Doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức
nhằm tránh các rủi ro; cung cấp hành lang pháp lý để Doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức tự
tin trong các quyết định của mình.
Not only do we want to be the "cure" for our Clients when there are inccidents, but we
also desire to provide “a vaccine dose" for businesses, individuals and organizations in
order to avoid risks and provide a legal framework for them to be confident in their
decisions.
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LĨNH VỰC TƯ VẤN - FIELDS OF ADVISORY

 DOANH NGHIỆ P VA KINH DOANH THƯƠNG MA I
BUSINESS AND COMMERCE
 ĐAU TƯ
INVESTMENT
 MUA BA N, SA P NHA P DOANH NGHIỆ P
M&A
 XA Y DƯ NG
CONSTRUCTION
 KINH DOANH BA T ĐO NG SA N
REAL ESTATE BUSINESS
 TA I CHI NH, NGA N HA NG, BA O HIỆ M
FINANCE, BANKING, INSURANCE
 THUỆ
TAX
 DA N SƯ , LAO ĐO NG, HO N NHA N GIA ĐI NH
CIVIL, EMPLOYMENT, MARRIAGE
 HI NH SƯ
CRIMINAL LAW
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PHƯƠNG THỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ - MEANS OF SERVICE DELIVERY

 TƯ VẤN PHÁP LUẬT THƯỜNG XUYÊN
RETAINER SERVICES
TVLAW cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật
thường xuyên cho các Khách hàng là các Ngân
hàng, Tổ chức tín dụng, Doanh nghiệp hoạt động
trong các lĩnh vực Xây dựng, Kinh doanh bất
động sản, Giáo dục, Y tế, Thương mại, Tài chính,
Bảo hiểm...
TVLaw provides retainer legal advisory for such
Clients as Banks, Credit Institutions and
Enterprises operating in the fields of Construction,
Real Estate, Education, Health, Commerce,
Finance, Insurance...
 TƯ VẤN PHÁP LUẬT THEO VỤ VIỆC - LEGAL ADVISORY BY CASE
 TRANH TỤNG - LITIGATION
 ĐẠI DIỆN PHÁP LÝ CHO KHÁCH HÀNG - LEGAL REPRESENTATIVE
-

Thay mặt Doanh nghiệp phát ngôn với các bên liên quan, cơ quan Quản lý nhà nước, đối
tác và cộng đồng - Serve as pokseperson for Enterprises to stakeholders , the State
management agency, clients and community.

-

Thực hiện các công việc với tư cách là người đại diện được ủy quyền của Doanh nghiệp Perform task as authorized representatives of Enterprises
- Đại diện Doanh nghiệp tham gia tố tụng
tại Tòa án, giải quyết tranh chấp, trung
gian hòa giải, đàm phán các giao dịch dân
sự, khiếu nại, tố cáo, khởi kiện… - Serve
as representatives for enterprises in court
proceedings,
dispute
resolution,
mediation,
negotiation
of
civil
transaction, complaints, accusations and
lawsuits...
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NHÂN SỰ - HR CAPACITY

 Luật sư thuộc Đoàn Luật sư TP Hà Nội
Lawyer of the Hanoi Bar Association
 Trình độ: Thạc sỹ Luật. Chuyên ngành: Luật Kinh
tế
Education: Master of Law. Major: Economics Law
 Thời gian hoạt động nghề: 12 năm
Years of experiences: 12 years
 Kinh nghiệm: Tư vấn cho các Doanh nghiệp lớn
hoạt động kinh doanh trong các lĩnh vực: Xây
dựng, Kinh doanh Bất động sản, Ngân hàng, Bảo
hiểm, Y tế, Giáo dục...
Experiencse: Consultant for big enterprises in the
businesse areas of: Construction, Real Estate,
Banking, Insurance, Healthcare, Education etc.
Các hình thức tham gia tư vấn:
Means of legal advisory:
- Luật sư
Lawyer

- Trưởng phòng pháp chế/Trưởng ban pháp chế
và kiểm soát tuân thủ
Head of legal department/Head of legal and
compliance department
- Đại diện pháp lý cho Doanh nghiệp
Legal representative

Lawyer. Nguyễn Thị Quế Chi
Trưởng Văn phòng
General Partner
M: quechi@tvlaw.vn
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NHÂN SỰ - HR CAPACITY

 Luật sư thuộc Đoàn Luật sư TP Hà Nội
Lawyer of the Hanoi Bar Association
 Trình độ: Thạc sĩ Luật
Education: Mater of Law
 Thời gian hoạt động nghề: 15 năm
Years of experiences: 15 years

Lawyer. Vũ Việt Hà
Phó trưởng Văn phòng

 Kinh nghiệm - Experiences:
Trưởng phòng pháp lý, Kiểm soát tuân thủ và
Quan hệ chính phủ tại nhiều tập đoàn đa quốc gia
như LG, Piaggio, BBraun...
Head of Legal, Compliance and Government Affairs
at many multinational corporations such as LG,
Piaggio, BBraun...

Managing Partner
M: ha.vuviet@tvlaw.vn

 Kết nạp thành viên Đoàn Luật sư TP Hà Nội vào năm
2001
Member of the Hanoi Bar Association since 2001
 Thành viên Hội Luật gia Hà Nội
Member of the Hanoi Lawyer Association
 Kinh nghiệm - Experiences:
Tư vấn pháp luật thường xuyên cho các Doanh
nghiệp, tập đoàn hoạt động kinh doanh trong các lĩnh
vực: Xây dựng, Kinh doanh Bất động sản, Tài chính,
Ngân hàng, Y tế, Giáo dục...
Retainer legal services for Enterprises, operating in the
fields of Construction, Real Estate, Finance, Banking,
Health, Education...

Mr. Trần Duy Hưng
M: hung.tranduy@tvlaw.vn
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NHÂN SỰ - HR CAPACITY
 Trình độ: Cử nhân Luật - ĐH Luật Hà Nội
Education: Bachelor of Law - Hanoi Law University
 Kinh nghiệm - Experiences:
Hơn 5 năm công tác pháp chế và tư vấn pháp luật
trong các lĩnh vực bảo hiểm, dân sự, tranh tụng...
More than 5 years of legal work and legal advisory in
the areas of insurance, civil and litigation
Mr. Nguyễn Ngọc Trí
Chuyên viên tư vấn - Consultant
M: tri.nguyenngoc@tvlaw.vn
Trình độ - Education:
- Cử nhân Luật - Bachelor of Law
- Cử nhân Kinh tế đối ngoại - Đại học Ngoại thương
Bachelor of International Economics - Foreign Trade University
Ms. Nguyễn Quỳnh Trang
Thư ký luật sư - Assistant
M: trang.nguyenquynh@tvlaw.vn

Trình độ - Education:
- Cử nhân Luật - Bachelor of Law
- Cử nhân Tài chính Ngân hàng - Đại học Ngoại thương
Bachelor of Finance and Banking - Foreign Trade University

Ms. Nguyễn Thúy Ngân
Thư ký luật sư - Assistant
M: ngan.nguyenthuy@tvlaw.vn
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KINH NGHIỆM VỤ VIỆC - EXPERIENCES
Đầu tư, Kinh doanh Bất động sản – Investment, Real estate Business

 Tư vấn pháp luật, soạn thảo Hợp
đồng hợp tác kinh doanh, tham gia đàm
phán, thương thảo Hợp đồng giữa 2 đối tác
trong nước về việc hợp tác đầu tư Dự án
Kinh doanh bất động sản, giá trị Hợp đồng:
khoảng 1.800 tỷ đồng.
 Tư vấn pháp luật, soạn thảo/hỗ trợ
soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ tài liệu và làm
việc với các cơ quan chức năng để thực hiện
thủ tục pháp lý về thu hồi đất, bồi thường
giải phóng mặt bằng, xin chấp thuận chủ
trương đầu tư Dự án (giai đoạn 2) do mở
rộng Dự án giai đoạn 1.
 Tư vấn pháp luật, tham gia cùng chủ
đầu tư thương thảo với các hộ dân về
phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
Dự án Nhà chung cư cũ nát...

 Legal counseling, drafting BCC
contract and participating in negotiation
between 2 domestic partners regarding a
cooperation of Real estate business Project
whose value is approximately VND 1,800
billion.
 Legal counseling, drafting/preparing
documents and working with the relevant
authorities to implement legal procedures
for land acquisition, compensation for
ground clearance, petition for the
acceptance of Investment policies for the
Project (phase 2) by extending the Project
phase 1.
 Legal counseling, participating with
the Investor to negotiate with households on
compensation, support and resettlement in
the old department project, etc.
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KINH NGHIỆM VỤ VIỆC - EXPERIENCES
Đầu tư, Kinh doanh Bất động sản – Investment, Real estate Business

 Tư vấn pháp luật, soạn thảo/hỗ trợ
soạn thảo, chuẩn bị hồ sơ tài liệu và làm việc
với các cơ quan chức năng để thực hiện các
thủ tục pháp lý cho một Dự án kinh doanh bất
động sản lớn tại Hà Nội từ giai đoạn chuẩn bị
đầu tư Dự án đến khi cấp Giấy chứng nhận
quyền sở hữu tài sản cho Chủ đầu tư và cấp
Giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ cho
Người mua. Bao gồm các phần công việc:
- Chuyển đổi mục đích sử dụng đất;
- Giấy chứng nhận đầu tư Dự án;
- Phê duyệt thiết kế cơ sở, phê duyệt quy
hoạch Tổng mặt bằng 1/500, phê duyệt
Phương án kiến trúc;
- Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư Dự án
do điều chỉnh quy mô, chức năng một số
hạng mục công trình của Dự án;
- Thủ tục chia tách căn hộ;
- Phê duyệt ĐTM;
- Cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản
cho Chủ đầu tư và Giấy chứng nhận quyền
sở hữu căn hộ cho Người mua.

 Legal counseling, drafting, preparing
documentation and working with the
relevant authorities to implement legal
procedures for a big real estate project in
Hanoi, from the preparation of investment
project phase until the issuance of the
Certificate of ownership of assets to the
Investor and the Certificate of ownership of
apartment for the Buyers. Specifically:
- Change of land use purpose;
- Investment certificate;
- Appraisal for construction designs,
design description plan 1/500 and
architecture plan;
- Investment Certificate adjustment due
to changes in scale and function of
some construction items;
- Procedures for apartment separation;
- Appraisal for the report on the
environment impact assessment;
- Issuance of the Certificate of
ownership of assets to the Investor and
the Certificate of ownership of
apartment for the Buyers.
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KINH NGHIỆM VỤ VIỆC - EXPERIENCES
Mua bán, sáp nhập Doanh nghiệp - M&A
 Tư vấn pháp luật, tham gia đàm
phán, soạn thảo các văn bản tài liệu giao
dịch trong vụ mua bán Doanh nghiệp liên
quan đến quyền sử dụng lô đất khoảng
1.000 m2 tại mặt phố lớn tại quận Ba Đình,
Hà Nội.
 Tư vấn pháp luật, thuyết trình
phương án, soạn thảo các văn bản, tài liệu
liên quan đến phương án sáp nhập 2 Doanh
nghiệp có 2 Dự án kinh doanh bất động sản
để thực hiện một Dự án xây dựng công
trình chung. Giá trị vụ việc: khoảng 600 tỷ
đồng.
 Tư vấn pháp luật, đại diện cho Khách
hàng tham gia đàm phán, soạn thảo các văn
bản, tài liệu giao dịch trong nhiều thương
vụ mua bán, sáp nhập Doanh nghiệp liên
quan đến quyền khai thác mỏ tại Nghệ An,
Hà Tĩnh, Đăk Nông...
 Tư vấn pháp luật, tham gia đàm
phán, soạn thảo các văn bản tài liệu giao
dịch và thực hiện các thủ tục pháp lý liên
quan đến việc sáp nhập một tổ chức tín
dụng vào Ngân hàng trong năm 2014, bao
gồm: thủ tục sáp nhập TCTD và Ngân hàng
và thủ tục pháp lý thay đổi đối với toàn bộ
hệ thống Chi nhánh, Phòng Giao dịch của Tổ
chức tín dụng và Ngân hàng sau khi sáp
nhập trên cả nước.

 Legal
counseling,
participating
negotiations and drafting documentation for a
business acquisition transaction related to the
use of land right of about 1,000 m2 at a broad
street in Ba Dinh disctrict, Hanoi.
 Legal counseling, presentation and
drafting documentation related to a merge
plan between 2 Enterprises owning 2 real
estate projects to implement a joint
construction project. Estimated value: VND 600
billion.
 Legal counseling, representing Clients
and drafting documentation for many M&A
transactions related to the mining rights in
Nghe An, Ha Tinh, Dak Nong…
 Legal
counseling,
participate
in
negotiations,
drafting
transaction
documentation and implementation of legal
procedures related to the merger of a credit
institution to a Bank in 2014, including: merge
procedures and legal procedures for the whole
nation-wide system of branches and
transaction offices of the credit institutions and
the Bank after the merger.
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KINH NGHIỆM VỤ VIỆC - EXPERIENCES
Đại diện pháp lý cho Khách hàng, quan hệ công quyền Legal representation for clients, governmental relations
 Xin chính sách, hướng dẫn quy định pháp luật của Bộ quản lý ngành về các vấn đề mà
pháp luật chưa có quy định hoặc quy định chưa đầy đủ, rõ ràng. Doanh nghiệp căn cứ theo văn
bản hướng dẫn của Bộ quản lý ngành để giải quyết các vụ việc phát sinh.
 Đại diện Doanh nghiệp giao dịch với các cơ quan công quyền trong quá trình giải quyết
các thủ tục hành chính cho Doanh nghiệp.
 Petition for policies and guiding regulations by the Ministries on issues that the law has no
provisions or regulations are incomplete and unclear. The enterprise pursuant to the guidelines
of the Ministries to resolve the cases arising.
 Representing the Enterprises in transactions with public authorities in the process of
settling the administrative procedures.

Tranh tụng - Litigation
 Tham gia tố tụng với tư cách là Người
đại diện theo ủy quyền của Người có quyền
lợi, nghĩa vụ liên quan trong vụ kiện hành
chính yêu cầu Sở Kế hoạch và Đầu tư hủy
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thay
đổi đã cấp cho Doanh nghiệp. Việc cấp Giấy
chứng nhận đăng ký kinh doanh trước đó do
có tranh chấp giữa Người đại diện theo pháp
luật cũ và các cổ đông, Hội đồng quản trị
Công ty mà quy định của pháp luật chưa đầy
đủ, rõ ràng, cần có văn bản hướng dẫn của Bộ
Kế Hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện
riêng cho trường hợp cụ thể.

 Participating in the litigation
procedures with the capacity as the proxy
representative for the persons with related
interests
and
obligations
in
the
administrative lawsuit demanding the
Department of Planning and Investment to
cancel the amemded Certificate of business
registration issued for the Enterprise. Due to
the earlier dispute arising from the
Certificate of business registration among
the legal representative, former shareholders
and the Board of Directors that the
provisions of law are incomplete and
unclear, TVLaw petitions for the guidelines
of the Ministry of Planning and Investment
for the specific cases.
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KINH NGHIỆM VỤ VIỆC - EXPERIENCES
Tranh tụng - Litigation
 Tham gia tố tụng bảo vệ quyền và lợi
ích hợp pháp của bị đơn trong vụ kiện yêu
cầu Tòa án tuyên hủy Hợp đồng chuyển
nhượng cổ phần, giá trị vụ việc: khoảng 40
tỷ đồng.
 Tham gia tố tụng với tư cách đại diện
theo ủy quyền của bị đơn trong vụ án đòi
tiền thanh toán công nợ, giúp Khách hàng
thương lượng được phương án khoanh nợ
và kéo dài thời gian trả nợ.

 Participating
in
the
litigation
procedures with the capacity as the defense
counsels of the legitimate rights and interests
of the defendant in the lawsuit requesting the
Court to cancel the share transfer contract,
estimated value of the case: VND 40 billion.
 Participating
in
the
litigation
procedures with the capacity as the proxy
representative of the defendant in the lawsuit
requesting debt payment; helping the Cilent
negotiate for a plan of debt freezing and
extend the payment period.

Dân sự, tranh chấp đất đai
Tư vấn pháp luật, đại diện cho Khách hàng tham
gia đàm phán, thương lượng về việc phân chia
tài sản khi ly hôn. Tài sản phân chia khi ly hôn
rất đa dạng, từ tiền tiết kiệm, bất động sản là
nhà đất đã có Giấy chứng nhận quyền sử
dụng/quyền sở hữu, các giấy tờ viết tay, đến tài
sản là vốn góp, cổ phần tại các Doanh nghiệp,
Nhà xưởng sản xuất, máy móc, thiết bị...
Giá trị các vụ việc từ vài chục đến hàng trăm tỷ
đồng.
Legal counseling, representing the Clients in negotiation regarding the division of properties upon
divorce. The divided properties upon divorce are very diverse, from savings, real estate as the land
having use right certificates ownership, handwritten papers, to capital assets and shares in a
company, manufacturing factories, machinery and equipment ..
Values of the incident are up to hundreds of billions.

C
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KINH NGHIỆM VỤ VIỆC - EXPERIENCES
Tư vấn pháp luật thường xuyên cho Ngân hàng, Tổ chức tín dụng, Doanh nghiệp
Retainer service for Banks, Credit Institutes and Enterprises

 Tư vấn pháp luật thường xuyên, cung
cấp văn bản pháp luật, thực hiện nghiệp vụ
tư vấn pháp luật trực tiếp, qua điện thoại, tổ
chức buổi thuyết trình theo chuyên đề pháp
luật cho các Ngân hàng, Tổ chức tín dụng,
Doanh nghiệp. Cụ thể:

 Retainer legal service, provision of
legal documents, performing professional
legal advice directly, by phone or by
organizing thematic presentations for
Banks, Credit Institutions and Enterprise.
Specifically:

- Tư vấn pháp luật về chuyên ngành cho
Ngân hàng, Tổ chức tín dụng;

- Specialized consultanting for Banks and
Credit Institutions;

- Tư vấn về thủ tục pháp lý cho hoạt động
đầu tư của Doanh nghiệp;

- Advising on legal
investment activities;

- Tư vấn các vấn đề về Hợp đồng, giao dịch
của Doanh nghiệp với Khách hàng, đối tác...;

- Advising on contract issues, business
transactions with customers...;

- Tư vấn các vấn đề về pháp luật lao động
cho Doanh nghiệp: ký, thực hiện Hợp đồng
lao động, chấm dứt Hợp đồng lao động; hỗ
trợ Doanh nghiệp xây dựng quy chế lao
động, Thỏa ước lao động tập thể, chế độ,
chính sách đối với Người lao động;

- Advising on the issues of labor legislation
for business: signing, implementation of
labor contracts, labor contract termination;
supporting to build the Constructive labor
regulations, Collective labor agreements,
regimes and policies for Employees;

- Tư vấn pháp luật về thuế.

- Advising on tax law.

procedures

for

KINH NGHIỆM VỤ VIỆC - EXPERIENCES
Tư vấn pháp luật thường xuyên cho Ngân hàng, Tổ chức tín dụng, Doanh nghiệp
Retainer service for Banks, Credit Institutes and Enterprises
 Trong quá trình tư vấn pháp luật thường xuyên, chúng tôi đã tham gia giải quyết các
tranh chấp, thương lượng giải quyết các vụ việc phát sinh cho Khách hàng bằng các Hợp đồng
tư vấn pháp luật vụ việc.
 Tư vấn pháp luật qua tổng đài 24/7 theo số 1900.6565.
 During the retainer service, we participate in resolving dispute and negotiated settlement
of cases arising for Clients upon case consultancy contract.
 Legal counseling through a 24/7 call center through 1900.6565 hotline.

Tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp bảo hiểm
Legal counseling for insurance enterprises
 Tham gia rà soát, xây dựng bộ hợp đồng mẫu, bộ quy tắc cho các nghiệp vụ bảo hiểm.
 Tham gia tư vấn, đấu tranh chống các vụ trục lợi bảo hiểm.
 Tư vấn các vấn đề pháp lý khác của doanh nghiệp bảo hiểm trong quá trình hoạt động.
 Participating in review and construction of model contracts and rules for insurance
operations.
 Participating in combating insurance fraud cases.
 Consulting other legal issues of insurance Enterprises in the course of their operation.
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KINH NGHIỆM VỤ VIỆC - EXPERIENCES
Tư vấn pháp luật cho doanh nghiệp bảo hiểm
Legal counseling for insurance enterprises
- Vụ kiện tranh chấp hợp đồng bảo hiểm mọi rủi ro tài sản giữa với giá trị tranh chấp
theo hợp đồng là 23 tỷ đồng.
- Vụ kiện bảo hiểm tàu: Tư vấn cho khách hàng là Công ty bảo hiểm ra quyết định từ chối
bồi thường cho chủ tàu với lý do không thuộc phạm vi bảo hiểm hoặc người tham gia bảo
hiểm cung cấp sai thông tin để yêu cầu bảo hiểm. Tòa án cấp sơ thẩm tuyên Công ty bảo hiểm
không phải bồi thường cho chủ tàu. Giá trị vụ việc: 8 tỷ đồng.
-

Lawsuit of an all risk assets insurance contract with the value of VND 23 billion.

- Sip insurance lawsuit: Advising the Clients - an insurance company – on the decision tp
refuse compensation to the shipowner for reasons not covered by insurance or the insured
person provided false information to request insurrance. The Court declared that the insurance
company didn’t have to pay compensation to the shipowner. Value case: 8 billion.
- Vụ kiện đòi người thứ 3 gây ra tổn thất tại
Đồng Nai: Người tham gia bảo hiểm mua bảo hiểm tai
nạn và mọi rủi ro đặc biệt cho 1 nhà xưởng sản xuất,
sau đó cho 1 công ty nước ngoài thuê nhà xưởng làm
xưởng sản xuất sơn và bị cháy. Khách hàng của chúng
tôi là Công ty bảo hiểm đã bồi thường cho người
tham gia bảo hiểm với số tiền 2,7 tỷ đồng. Sau đó
hoàn thiện hồ sơ khởi kiện công ty nước ngoài để yêu
cầu bồi hoàn số tiền Công ty bảo hiểm đã bồi thường
là 2,7 tỷ đồng và tiền lãi suất chậm trả theo quy định
của pháp luật.
- The lawsuit demanded the 3rd person causeing
damage in Dong Nai: The insured purchased accident
insurance and special risk for one factory, then leased
to a foreign company for paint manufactory and got
burnt. Our client is the insurance company
compensating the insured person for the amount of
VND 2.7 billion. Then completeing the dossiers to sue
the foreign company to claim fot the amount the
insurance company has paid of VND 2.7 billion and the
unpaid interest amount prescribed by law.
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KHÁCH HÀNG CỦA CHÚNG TÔI – OUR CLIENTS

MÊ LINH
BRANCH

DONG A STEEL
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