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LTS LAW có một đội ngũ luật sư và chuyên viên tư vấn giàu kinh
nghiệm chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý và các dịch vụ tư vấn
khác cho các cá nhân, công ty trong nước, nhà đầu tư nước ngoài
hoạt động tại Việt Nam.
Danh mục dịch vụ của LTS LAW rất đa dạng, từ tư tư vấn pháp lý
trước khi thành lập công ty, xin các giấy phép, chấp thuận cần thiết
(giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy phép kinh doanh, công bố sản
phẩm, giấy phép quảng cáo…), tư vấn quản trị nội bộ công ty, tư vấn
lao động, tư vấn bảo hộ sở hữu trí tuệ, dịch thuật và phiên dịch, tư
vấn soạn thảo hợp đồng, hỗ trợ đàm phán & thương lượng hợp đồng,
tư vấn huy động vốn trên thị trường, đòi nợ, giải quyết tranh chấp...

VỀ CHÚNG TÔI

Để đáp ứng các nhu cầu ngày càng đa dạng và phức tạp của Khách
hàng, LTS LAW đã chủ động thiết lập và duy trì một mạng lưới các đối
tác uy tín là các công ty kế toán & kiểm toán, thẩm định giá, đấu giá,
tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp, thu hồi công nợ, công chứng, thừa
phát lại, dịch vụ bảo vệ, ngân hàng, công ty bảo hiểm v.v. có thể tự
mình hoặc cùng với LTS LAW hỗ trợ Khách hàng xử lý hầu hết các vấn
đề pháp lý và kinh doanh phát sinh trong suốt quá trình hoạt động
kinh doanh của mình.
Trong từng vấn đề cụ thể, chúng tôi luôn ý thức và nỗ lực tối đa để
đưa ra được giải pháp pháp lý và kinh doanh có thể giúp khách hàng
tận dụng được các cơ hội kinh doanh trong thị trường vốn dĩ tính cạnh
tranh ngày càng khốc liệt trong khi vẫn đảm bảo được việc tuân thủ
giới hạn an toàn pháp lý tối thiểu. LTS LAW ý thức được sẽ không thể
đáp ứng được nhu cầu của ngày càng cao và đa dạng của khách hàng
nếu không không luôn luôn đặt mình vào vị thế của Khách hàng để
đánh giá tình hình cũng như phải luôn luôn nỗ lực trau dồi kiến thức
và kinh nghiệm có liên quan trong lĩnh vực hoạt động chủ yếu của
khách hàng.
Với triết lý hoạt động nêu trên và sự phản hồi tích cực từ Khách hàng,
LTS LAW đã dần dần trở thành bạn đồng hành tin cậy của nhiều Khách
hàng thông qua việc cung cấp các giải pháp pháp lý và các dịch vụ tư
vấn có liên quan khác một cách hiệu quả, giúp khách hàng xử lý triệt
để các rắc rối pháp lý và kinh doanh nhưng vẫn đảm bảo tiết kiệm
đáng kể thời gian và chi phí để tập trung vào hoạt động kinh doanh
chính của mình.





TẦM NHÌN

SỨ MỆNH

Trở thành đối tác pháp lý tin cậy hàng

Cung cấp giải pháp pháp lý chất
lượng cho cộng đồng doanh nghiệp
tại Việt Nam

đầu của cộng đồng doanh nghiệp tại
Việt Nam trong quá trình hội nhập sâu
rộng vào sân chơi quốc tế





CEO
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Ls. Sinh: “LTS LAW team
always think out of
circle when
satisfying our
clients’ needs”

GIÁ TRỊ CỐT LÕI



Tạo giá trị cho khách hàng

Liêm chính

Trách nhiệm

LTS LAW tự tin với đội ngũ luật sư và
chuyên viên tư vấn có nhiều năm kinh
nghiệm có thể cung cấp cho từng khách
hàng các giải pháp pháp lý, tài chính và
kế toán chính xác, linh hoạt, nhanh
chóng và đáp ứng được nhu cầu kinh
doanh nhưng với chi phí hợp lý.

Trong quan hệ với khách hàng, LTS
LAW sẽ luôn luôn trung thực và ngay
thẳng và sẽ nỗ lực tối đa để tránh bất
kỳ sự xung đột lợi ích cũng như nguy
cơ tiềm tàng về việc xung đột lợi ích
với khách hàng. LTS LAW luôn cam kết
tuân thủ các quy định pháp luật có liên
quan và các tiêu chuẩn đạo đức của
ngành.

Mỗi thành viên của LTS LAW luôn coi việc
của khách hàng như là công việc riêng của
bản thân, được ưu tiên thực hiện với sự tập
trung và nỗ lực cao nhất. Tính trách nhiệm
còn thể hiện ở việc LTS LAW luôn luôn tạo
điều kiện tốt nhất về phúc lợi, điều kiện
làm việc và cơ hội phát triển bản thân để
các luật sư và chuyên gia của mình yên
tâm cống hiến cho công việc.

Tinh thần đội nhóm mạnh mẽ

Đam mê công việc

Kỷ luật

Từng dự án của LTS LAW đều được quản
lý, thực hiện và giám sát bởi một Nhóm
Tư Vấn (Team), được lãnh đạo bởi một
Trưởng Nhóm có năng lực và khả năng
lãnh đạo. Tại LTS LAW chúng tôi luôn đề
cao tinh thần đội nhóm để phát huy tối đa
năng lực và sở trường của từng cá nhân
trong nhóm với mục tiêu cao nhất là nâng
cao tối đa hiệu suất cộng việc và qua đó
đáp ứng từng yêu cầu của khách hàng.

Tất cả những định hướng, mục tiêu
của LTS LAW sẽ không bao giờ có thể
trở thành hiện thực nếu đội ngũ luật
sư và chuyên viên tư vấn của LTS
LAW thiếu đi sự đam mê đối với công
việc. Do đó, LTS LAW luôn đề cao việc
tuyển dụng và đào tạo những nhân
viên biết theo đuổi đam mê công việc
và đam mê đó phù hợp với định
hướng, mục tiêu chung của LTS LAW.

LTS LAW là một tập thể gắn kết mà mỗi
thành viên trong đó luôn luôn đề cao tính
kỷ luật với bản thân, việc tuân thủ các quy
định nội bộ của Công ty và các quy định
pháp luật có liên quan cũng như với tôn
trọng từng cam kết của khách hàng. LTS
LAW hiểu được rằng việc duy trì và tuân
thủ kỷ luật là một trong những điều kiện
thiết yếu để LTS LAW có thể tạo ra và
mang lại giá trị gia tăng cho khách hàng.



LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
1

Đầu tư

1. Đầu tư

2

Doanh nghiệp

• Tư vấn điều kiện, hình thức đầu tư, khả năng đạt được các chấp thuận
cần thiết của cơ quan có thẩm quyền đối với dự án đầu tư;

3

Hợp đồng

4

Tư vấn thường xuyên

5

Thuế và kế toán

6

Lao động

7

Giải quyết tranh chấp

• Hỗ trợ nhà đầu tư soạn thảo và chuẩn bị các tài liệu dự án;
• Đại diện nhà đầu tư đàm phán với các đối tác về các vấn đề liên quan đến
dự án;
• Thay mặt nhà đầu tư trình hồ sơ xin phê duyệt dự án và theo dõi tiến độ
thẩm định;
• Tư vấn và hỗ trợ nhà đầu tư thực hiện các thủ tục đầu tư ra nước ngoài,
thành lập công ty tại nước tiếp nhận đầu tư.

2. Doanh nghiệp
• Tư vấn và thực hiện các thủ tục hành lập công ty, văn phòng đại diện, chi
nhánh công ty;
• Tư vấn và hỗ trợ chuẩn bị các tài liệu xin cấp giấy phép kinh doanh;
• Tư vấn các vấn đề về quản trị nội bộ doanh nghiệp;
• Tư vấn và soạn thảo các tài liệu, quy chế nội bộ doanh nghiệp;
• Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp.





3. Hợp đồng

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

• Tư vấn cấu trúc các giao dịch;
• Hỗ trợ soạn thảo các hợp đồng;
• Rà soát pháp lý, đề xuất sửa đổi, điều chỉnh các điều khoản hợp đồng;
• Đại diện khách hàng đàm phán các điều khoản hợp đồng.

4. Tư vấn thường xuyên

6. Lao động

• Tư vấn các vấn đề pháp lý phát sinh trong hoạt động kinh doanh hằng
ngày;

• Tư vấn các vấn đề pháp lý về hợp đồng lao động, tiền lương và trợ cấp,
thử việc, chính sách lao động, chấm dứt và bồi thường…

• Rà soát các hợp đồng, thỏa thuận, văn bản nội bộ;

• Tư vấn và soạn thảo hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, các
thỏa thuận khác liên quan đến lao động;

• Tư vấn về tuân thủ pháp luật nội bộ, phát hiện và tư vấn quản lý rủi ro
trong trường hợp không tuân thủ pháp luật;
• Thẩm định pháp lý về các hoạt động kinh doanh và tài liệu giao dịch;
• Cập nhật các thay đổi pháp lý liên quan đến hoạt động kinh doanh của
khách hàng.

• Tư vấn và thực hiện các thủ tục xin giấy phép lao động, xác nhận miễn
giấy phép lao động cho người nước ngoài làm việc tại Việt Nam;
• Tư vấn về điều kiện, thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động hoặc sa thải
người lao động;
• Đại diện đàm phán các vấn đề liên quan đến chấm dứt hợp đồng lao
động.

5. Thuế và kế toán

7. Giải quyết tranh chấp

• Tư vấn các quy định pháp luật về thuế;

• Nghiên cứu và phân tích hồ sơ tranh chấp;

• Tư vấn các vấn đề về xác định và hạch toán chi phí trong các giao dịch;

• Đánh giá những lợi thế, bất lợi và những rủi ro có thể xảy ra;

• Tư vấn các thủ tục về kê khai, nộp thuế, hoàn thuế, miễn, giảm thuế;

• Tư vấn phương án và kế hoạch hành động để giải quyết tranh chấp;

• Tư vấn các vấn đề liên quan đến việc sử dụng hóa đơn, chứng từ của
doanh nghiệp;

• Đại diện khách hàng đàm phán, thương lượng để giải quyết tranh chấp;

• Tư vấn các vấn đề liên quan đến hệ thống kế toán của doanh nghiệp.



• Đại diện khách hàng tham gia tố tụng tại tòa án và trọng tài.



Luật sư Lê Tấn Sinh
Luật sư Điều hành
Email: sinh@lts.com.vn

Tổ chức nghề nghiệp:
- Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh
- Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Quá trình làm việc:

Học vấn:

ĐỘI NGŨ LUẬT SƯ

- Cử nhân Luật, Đại học
Luật TP. Hồ Chí Minh,
2009
- Tốt nghiệp khóa đào tạo
luật sư của Học viện Tư
pháp, 2011
- Tốt nghiệp khóa huấn
luyện về đòi nợ (the
PACE Program) do Trung
tâm Quốc tế về Đòi nợ
Chuyên nghiệp (ICPC) có
trụ
sở
tại
Toronto,



Luật sư Lê Tấn Sinh có hơn 11 năm hành
nghề trong lĩnh vực pháp lý, bao gồm hơn 5
năm làm việc cho một hãng luật nội địa hàng
đầu tại Việt Nam. Các lĩnh vực chuyên môn
của ông bao trùm hầu hết các khía cạnh liên
quan đến doanh nghiệp và thương mại, tập
trung chủ yếu vào lĩnh vực tư vấn khởi sự
kinh doanh, quản trị nội bộ doanh nghiệp,
quản trị tuân thủ quy định pháp luật, đầu tư
nước ngoài, giấy phép hoạt động, chứng
khoán và các giao dịch vốn và giải quyết
tranh chấp.
Với sự quan tâm đặc biệt đến sự phát triển
kinh tế của nước nhà cũng như sự trưởng
thành và phát triển của các thế hệ doanh
nhân trẻ của Việt Nam, Luật sư Sinh đã và
đang đặc biệt quan tâm và chú trọng đến
việc cung cấp các gói dịch vụ pháp lý chất
lượng với giá cả hợp lý đến giới khách hàng
là cộng đồng doanh nghiệp tại Việt Nam. Với
sự nỗ lực và cống hiến không ngừng nghỉ,
ông tin rằng mình có thể đóng góp một phần
nhỏ bé vào sự phát triển và hội nhập của
doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ cách
mạng công nghiệp 4.0.



Luật sư Đặng Văn Trãi
Luật sư Cộng sự
Email: trai.dang@lts.com.vn

Học vấn:
- Cử nhân Luật, Đại học Luật TP. Hồ Chí
Minh, 2009

Luật sư Cộng sự
Email: suong.do@lts.com.vn

Học vấn:
- Cử nhân Luật, Đại học Luật TP. Hồ Chí
Minh, 2009

- Tốt nghiệp khóa đào tạo luật sư của Học
viện Tư pháp, 2009

- Tốt nghiệp khóa đào tạo luật sư của Học
viện Tư pháp, 2011

Tổ chức nghề nghiệp:

Tổ chức nghề nghiệp:

- Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh

- Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh

- Liên đoàn Luật sư Việt Nam

- Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Quá trình làm việc:

Quá trình làm việc:

Luật sư Trãi đã có hơn 11 năm kinh nghiệm
hành nghề luật trong các hoạt động pháp lý
như: quản trị nội bộ doanh nghiệp, giao dịch
kinh doanh, lao động, mua bán và sáp nhập
doanh nghiệp, đầu tư, giải quyết tranh
chấp… Có liên quan đến các lĩnh vực: bán lẻ,
bất động sản, sản xuất thực phẩm, nông
nghiệp, y tế, giải trí, thương mại quốc tế…

Luật sư Đỗ Thị Sương có hơn 11 năm hành
nghề trong lĩnh vực pháp lý. Các lĩnh vực
chuyên môn của bà bao trùm hầu hết các
khía cạnh liên quan đến quản trị nội bộ
doanh nghiệp và lao động, hôn nhân gia
đình, tập trung chủ yếu vào lĩnh vực tư vấn
hoạt động nội bộ doanh nghiệp về xây dựng
Điều lệ doanh nghiệp, tư vấn xây dựng đề án
tái cơ cấu doanh nghiệp và cổ phần hóa
doanh nghiệp, tư vấn xây dựng các quy chế
hoạt động của doanh nghiệp (Quy chế hoạt
động của Hội đồng thành viên, Hội đồng
quản trị…), tư vấn xây dựng Thỏa ước lao
động tập thể, nội quy lao động, giải quyết
tranh chấp lao động, thỏa thuận chấm dứt
hợp đồng lao động… nhằm đảm bảo cho
doanh nghiệp hoạt động hiệu quả và phù
hợp với các quy định của pháp luật hiện
hành.

Luật sư Trãi bắt đầu sự nghiệp của mình
bằng việc tham gia vào một công ty luật có
uy tín của Việt Nam và trãi qua quá trình làm
luật sư nội bộ cho các tập đoàn, tổng công ty
lớn tại Việt Nam. Qua quá trình hành nghề
đã học hỏi được nhiều kiến thức cũng như
kinh nghiệm thực tiễn trong các dự án FDI,
M&A, thương mại, tư vấn doanh nghiệp và
tranh tụng.



Luật sư Đỗ Thị Sương



Luật sư Trần Văn Tuấn
Luật sư Cộng tác
Email: tuan.tran@lts.com.vn

Học vấn:
- Cử nhân Luật, Đại học Luật TP. Hồ Chí
Minh, 2009
- Tốt nghiệp khóa đào tạo luật sư của Học
viện Tư pháp, 2009



Luật sư
Trương Thu Minh
Luật sư Cộng tác
Email: minh.truong@lts.com.vn

Học vấn:
- Cử nhân Luật, Đại học Luật TP. Hồ Chí
Minh, 2009
- Tốt nghiệp khóa đào tạo luật sư của Học
viện Tư pháp, 2011

Tổ chức nghề nghiệp:

Tổ chức nghề nghiệp:

- Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh

- Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh

- Liên đoàn Luật sư Việt Nam

- Liên đoàn Luật sư Việt Nam

Quá trình làm việc:

Quá trình làm việc:

Với hơn 11 năm kinh nghiệm hành nghề
trong lĩnh vực pháp chế trong các công ty
hàng đầu Việt Nam, Luật sư Tuấn đã tham
gia tham mưu, tư vấn cho nhiều doanh
nghiệp các vấn đề pháp lý liên quan đến cơ
cấu tổ chức, công tác điều hành, quản trị
công ty; tư vấn pháp lý các dự án đầu tư,
xây dựng; đàm phán, soạn thảo các hợp
đồng với nhà thầu xây dựng, các nhà cung
cấp thiết bị, vật tư.
Luật sư Tuấn có 02 năm làm Phó Phòng Pháp
chế – Trưởng Ban Thư ký Hội đồng quản trị
Công ty CP Đầu tư và Phát triển Nhà Đất
Cotec; 02 năm làm Trưởng phòng Pháp chế
– Trợ lý Chủ tịch HĐQT Công ty CP Bệnh viện
Đa Khoa Đồng Nai. Luật sư Tuấn cũng từng
là Giám sát pháp lý cho Công ty Cổ phần Tập
đoàn Đầu tư Địa ốc Nova (NovaLand), là Phó
Giám đốc Công ty TNHH Công Đoàn Hàng
Không Miền Nam. Hiện tại, Luật sư Tuấn là
Trưởng phòng Tổ chức – Pháp chế Công ty
CP Tổng công ty Đức Tín Thành Sài Gòn.

Luật sư Minh có hơn 11 năm kinh nghiệm
trong lĩnh vực pháp chế và tư vấn pháp lý
nội bộ doanh nghiệp như tư vấn, giải thích
các hợp đồng của chủ đầu tư cho khách
hàng; soạn thảo, rà soát các hợp đồng liên
quan đến việc tư vấn, tiếp thị và phân
phối bất động sản; tư vấn các thủ tục liên
quan đến đầu tư dự án bất động sản; tư
vấn các vấn đề liên quan đến sở hữu trí
tuệ; đàm phán, ký kết các hợp đồng
thương mại; kiểm tra tuân thủ các vấn đề
nội bộ công ty; đánh giá ISO định kỳ các
phòng ban…
Bắt đầu sự nghiệp của mình bằng việc
tham gia vào một công ty bất động sản
lớn tại Việt Nam và trải qua quá trình làm
luật sư nội bộ cho các công ty đầu tư, công
ty bất động sản khác, Luật sư Minh đã tích
lũy được nhiều kiến thức và kinh nghiệm
thực tiễn trong việc tư vấn các vấn đề nội
bộ, kiểm tra tuân thủ và đặc biệt là kinh
nghiệm trong lĩnh vực bất động sản.



Một số giao dịch điển hình mà Luật sư
của LTS LAW đã tham gia tư vấn:

GIAO
DỊCH
ĐIỂN
HÌNH

•
Tư vấn và hỗ trợ pháp lý theo hợp
đồng tư vấn thường xuyên cho một công
ty một công ty bảo hiểm nhân thọ hàng
đầu của Ý tại Việt Nam;
•
Tham gia tư vấn cấu trúc giao dịch
và soạn thảo Hợp đồng hợp tác kinh
doanh giữa hai công ty bất động sản và
một ngân hàng để cùng phát triển một
dự án bất động trên diện tích 12 ha tại
Quận Bình Chánh, Thành phố Hồ Chí
Minh;

•
Tham gia tư vấn cấu trúc giao dịch và soạn thảo Hợp đồng góp
vốn đầu tư, xây dựng, vận hành kinh doanh cảng đường thủy nội địa
giữa một công ty kinh doanh cảng và một công ty logistics;

•
Tham gia tư vấn và hỗ trợ một quỹ đầu tư có trụ sở tại Luxembourg
mua thành công 30% tổng số cổ phần của một công ty sản xuất phim hàng
đầu Việt Nam theo phương thức phát hành riêng lẻ và hỗ trợ thực hiện
đăng ký các thay đổi có liên quan;
•
Tham gia tư vấn và rà soát các hợp đồng thương mại cho một công ty
sản xuất ô tô hàng đầu của Nhật Bản;
•
Tư vấn và soạn thảo hợp đồng vay giữa hai công dân Hong Kong và
khoản vay đó được bảo đảm bằng giá trị khu đất có tổng diện tích 22,699
m2 tọa lạc tại Huyện Cần Giờ, Thành phố Hồ Chí Minh;
•
Tư vấn và đại diện cho một trường trung cấp nghề tại TP Hồ Chí Minh
trong tranh chấp quyền sở hữu/quyền sử dụng cơ sở nhà đất tại Quận Thủ
Đức với tổng diện tích lên đến 689m2;
•
Tham gia tư vấn và đại diện thành công cho một công ty kinh doanh
dịch vụ taxi trong vụ kiện tranh chấp hợp đồng cho thuê khoán xe taxi;
•
Tham gia tư vấn và hỗ trợ một tập đoàn sản xuất thức ăn chăn nuôi
của Trung Quốc trong việc tái cơ cấu quyền sở hữu và vốn tại ba công ty
con ở Hà Nội, Sài Gòn và Đồng Tháp và đăng ký những thay đổi này;
•



Và rất nhiều các vụ việc khác...



THÔNG TIN LIÊN HỆ

THANK
YOU

Nếu khách hàng có yêu cầu về bất kỳ thông tin nào có liên quan đến
các dịch vụ của chúng tôi, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi. Chúng tôi
sẽ cố gắng liên lạc với khách hàng trong thời gian sớm nhất, với sự hồi
đáp cụ thể đến từng yêu cầu của khách hàng. Thông tin của khách
hàng sẽ luôn được bảo mật và không được cung cấp cho bên thứ ba
nào khác.

FOR
YOUR
ATTENTION !

459 Sư Vạn Hạnh, Phường 12, Quận 10, TP. HCM, Việt Nam
0938 666 010
(028) 6287 4492
contact@lts.com.vn
www.lts.com.vn





