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LUẬT VIỆT MỸ  

        ĐIỂM TỰA PHÁP LÝ 

 
Công ty Luật TNHH Việt Mỹ xin trân trọng gửi tới Quý khách hàng lời 

chúc tốt đẹp nhất. Kính chúc Quý khách hàng luôn đạt được những thành quả 

cao trong công việc sản xuất kinh doanh và hạnh phúc, thành công trong cuộc 

sống. 

Kính thưa Quý khách hàng! 

Công ty Luật TNHH Việt Mỹ (ViMyLaw) được thành lập trên cơ sở tách 

ra từ Văn phòng Luật sư Hoa Sen (Lotus Lawyers) nên được kế thừa những 

kinh nghiệm và được đội ngũ luật sư ủng hộ, giúp đỡ nhiệt tình, song song 

với việc thành lập tại TP.HCM là chi nhánh tại Vũng Tàu cũng ra đời. 

Công ty Luật TNHH Việt Mỹ (ViMyLaw) được xây dựng và phát triển 

dựa trên đội ngũ luật sư giàu kinh nghiệm trong nhiều lĩnh vực tư vấn pháp 

luật kết hợp với chuyên viên tư vấn trẻ, năng động, đầy nhiệt huyết trong 

công việc. Với định hướng phát triển công ty luật chuyên nghiệp, chúng tôi đã 

kết hợp được với những luật sư giỏi, luật sư uy tín hợp tác, tham gia cùng 

phát triển công ty. Các luật sư này đã từng có thời dài công tác tại các công ty 

luật TP.HCM, văn phòng luật sư TP.HCM, công ty luật nước ngoài. Chúng 

tôi có cùng mục tiêu là xây dựng tổ chức luật sư phát triển bền vững và cạnh 

tranh được với các công ty luật, văn phòng luật nước ngoài. 

Để cung cấp dịch vụ tư vấn luật tốt hơn cho quý khách cũng như tăng sự 

chuyên sâu từng lĩnh vực luật, Công ty luật chúng tôi tổ chức chia thành nhiều 

Tổ tư vấn theo lĩnh vực, chế định pháp luật (mang tính tương đối). Mỗi tổ tư 

vấn có những luật sư, chuyên viên pháp lý am hiểu chuyên sâu lĩnh vực phụ 

trách tư vấn pháp luật và thực hiện cung cấp dịch vụ pháp lý. 

Khi quý khách cần sử dụng dịch vụ luật sư tư vấn luật, chúng tôi hiểu 

rằng quý khách có rất nhiều băn khoăn, lo lắng. Bởi lẽ, thông thường, những 

vụ việc pháp lý thường ảnh hưởng khá lớn đến quyền và nghĩa vụ cũng như 

uy tín cho mỗi cá nhân cũng như doanh nghiệp. Với kinh nghiệm và hiểu biết 



 

CÔNG TY LUẬT TNHH VIỆT MỸ 4

 

  

của chúng tôi trong từng lĩnh vực luật, Công ty Luật TNHH Việt 

Mỹ (ViMyLaw) cam kết sẽ tư vấn và đưa ra giải pháp hiệu quả nhất cho 

khách hàng. Đồng thời, chúng tôi sẽ thực hiện việc bảo vệ tốt nhất quyền và 

lợi ích hợp pháp cho quý khách. 

Công ty Luật TNHH Việt Mỹ (ViMyLaw) đã, đang và sẽ tiếp tục nổ lực, 

phấn đấu để ngày càng cung cấp tốt hơn, rộng hơn các lĩnh vực dịch vụ pháp 

lý để đáp ứng nhu cầu của quý khách cũng như sự phát triển của xã hội. 

Trong thời gian qua, Công ty đã không ngừng mở rộng và thắt chặt 

mối quan hệ hợp tác với các tổ chức trong và ngoài nước nhằm kết hợp 

nghiên cứu, trao đổi thông tin. 

Đến với Công ty chúng tôi, quý khách sẽ được đáp ứng tất cả những 

nhu cầu về lĩnh vực tư vấn pháp luật.  

Hãy liên hệ với Công ty Luật TNHH Việt Mỹ.  

Chúng tôi sẵn sàng tư vấn miễn phí mọi thắc mắc của Quý Công ty về 

lĩnh vực pháp luật. Đồng thời chúng tôi có thể thay mặt Quý Công ty thực 

hiện các thủ tục, hồ sơ về lĩnh vực pháp luật theo quy định hiện hành một 

cách nhanh chóng, chính xác, hiệu quả với giá cả phù hợp. 

Bằng tất cả sự chân thành, chúng tôi rất mong có cơ hội được gặp gỡ, 

trao đổi và cộng tác với Quý Công ty thực hiện những công việc liên quan. 

Xin chân thành cảm ơn! 
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PHẦN I. THÔNG TIN CHUNG 

 

Tên đầy đủ : CÔNG TY LUẬT TNHH VIỆT MỸ 

Tên bằng tiếng anh    :VIET MY LAW LIMITED LIABILITY COMPANY 

Loại hình doanh nghiệp : Công ty Trách nhiệm hữu hạn 

Giấy phép ĐKHĐ : 41.02.2670  do Sở Tư pháp Tp.HCM cấp. 

Mã số thuế : 0314 497 907 

Tài khoản số : 072 100 060 93 93 Ngân hàng Thương mại Cổ phần 

ngoại thương Việt Nam – CN Kỳ Đồng – PGD Nơ 

Trang Long (VIETCOMBANK) 

Trụ sở  : 336/72 Phan Văn Trị, P.11, Q.Bình Thạnh, TP.HCM 

Điện thoại : 08.66.833.233  -  0908.770.567  

Chi nhánh Vũng Tàu : CHI NHÁNH CÔNG TY LUẬT TNHH VIỆT MỸ 

Địa chỉ : 169 Lê Duẩn, Thị trấn Phú Mỹ, huyện Tân Thành, tỉnh 

Bà Rịa Vũng Tàu 

Điện thoại : 0254 65 39 678 – 0987 111 900 

Email   : Luatvietmy@gmail.com 

Websit : www.Lawvietmy.com 

Ngành nghề hoạt động: 

- Tham gia tố tụng theo quy định của pháp luật 

- Tư vấn pháp luật 

- Đại diện ngoài tố tụng để thực hiện các công việc có liên quan đến pháp luật. 

- Thực hiện các dịch vụ pháp lý khác theo quy định pháp luật. 

 

I.1 LUẬT SƯ TƯ VẤN: 

1. TƯ VẤN PHÁP LUẬT VỀ DOANH NGHIỆP 

- Tư vấn thành lập doanh nghiệp: Công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu 

hạn, công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân. Thành lập chi nhánh, văn phòng đại 

diện, mở địa điểm kinh doanh. Đặc biệt chuyên sâu đối với các ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện, quy định về vốn pháp định, thủ tục về giới thiệu địa điểm kinh 

doanh, đánh giá báo cáo tác động môi trường. 

- Tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh: Thay đổi người đại diện theo pháp 

luật, tên doanh nghiệp, trụ sở doanh nghiệp, vốn điều lệ, thành viên công ty. Hướng 

dẫn về chuyển nhượng phần vốn góp, vốn điều lệ, bán doanh nghiệp. 

- Tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp: Từ doanh nghiệp tư nhân 

thành công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ 

http://www.lawvietmy.com/
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phần, công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thành công ty TNHH một 

thành viên và ngược lại… 

- Tư vấn cơ cấu lại doanh nghiệp: Chia, tách, hợp nhất, sáp nhập doanh 

nghiệp. Tư vấn về giải thể và phá sản doanh nghiệp. Tư vấn xây dựng quy chế: về 

tổ chức, quản lý, hoạt động và điều hành doanh nghiệp; Xây dựng nội quy công ty; 

Quy chế tài chính, nhân sự; Xây dựng hợp đồng lao động và bộ hợp đồng chuẩn về 

các giao dịch thương mại của doanh nghiệp. 

- Tư vấn pháp luật về thuế, hải quan cho doanh nghiệp: Nhận làm sổ sách 

kế toán cho các doanh nghiệp không có kế toán riêng. Tư vấn giải quyết tranh chấp 

kinh doanh, thương mại tại Tòa án và trọng tài thương mại. 

2. TƯ VẤN PHÁP LUẬT VỀ ĐẦU TƯ 

 - Tư vấn thành lập doanh nghiệp: 100% vốn nước ngoài, doanh nghiệp liên 

doanh, tư vấn hợp đồng hợp tác kinh doanh. 

- Tư vấn thay đổi nội dung đăng ký đầu tư. Đăng ký lại. Chuyển đổi doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 

- Tư vấn lập và quản lý dự án đầu tư. Tư vấn pháp luật trong quá trình thực 

hiện dự án. 

- Tư vấn về môi trường đầu tư và hình thức thành lập doanh nghiệp đối với 

nhà đầu tư nước ngoài lần đầu đầu tư vào Việt Nam. Tư vấn về các ưu đãi trong 

hoạt động đầu tư. 

3. TƯ VẤN PHÁP LUẬT VỀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ, CẠNH TRANH 

- Tư vấn đăng ký bảo hộ ký nhãn hiệu hàng hóa, kiểu dáng công nghiệp, sáng 

chế, giải pháp hữu ích, các chỉ dẫn địa lý. 

- Tư vấn đăng ký, công bố, bảo vệ quyền tác giả. 

- Tư vấn lixăng/hợp đồng franchise/hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công 

nghiệp. 

- Tư vấn pháp luật về chống cạnh tranh không lành mạnh liên quan đến sở hữu 

công nghiệp. 

- Tư vấn khiếu nại, giải quyết tranh chấp về sở hữu trí tuệ. 

4. TƯ VẤN PHÁP LUẬT VỀ XIN GIẤY PHÉP, ĐĂNG KÝ - CÔNG BỐ 

CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA 

- Tư vấn về những lĩnh vực cần xin giấy phép để doanh nghiệp được hoạt 

động sau khi đăng ký thành lập. 

- Tư vấn những trường hợp cần đăng ký tiêu chuẩn/công bố chất lượng hàng 

hóa. 

5. TƯ VẤN VỀ HỢP ĐỒNG THƯƠNG MẠI - DÂN SỰ 

- Tư vấn quy định pháp luật về hợp đồng. Đánh giá tính hợp pháp của hợp 

đồng về chủ thể, nội dung, năng lực ký kết, thực hiện hợp đồng của đối tác của 

khách hàng. 
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- Nhận tham gia cùng khách hàng đàm phán, thương lượng, thẩm định nội 

dung của bản dự thảo hợp đồng trước khi giao dịch với đối tác. 

- Soạn thảo hợp đồng, tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan. 

6. TƯ VẤN PHÁP LUẬT VỀ ĐẤT ĐAI - XÂY DỰNG 

- Tư vấn việc cấp mới giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền 

với đất. 

- Tư vấn việc cấp đổi các giấy tờ về đất đai, nhà ở, công trình trên đất. 

- Tư vấn tách thửa, chuyển mục đích sử dụng đất. 

- Tư vấn việc thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, thế 

chấp, thừa kế, góp vốn bằng giá trị quyền sử dụng đất. 

- Tư vấn hình thức sử dụng đất của tổ chức kinh tế, cá nhân, tổ chức nước 

ngoài khi đầu tư, sinh sống tại Việt Nam. 

 - Tư vấn điều kiện, hình thức sở hữu nhà của người Việt Nam định cư ở nước 

ngoài, cá nhân nước ngoài đang làm ăn, sinh sống ở Việt Nam. 

- Tư vấn việc xin cấp giấy phép xây dựng; Giấy phép đầu tư dự án nhà ở, bất 

động sản. 

- Tư vấn giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất, tranh chấp tài sản trên đất, 

tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất; Tư vấn phương thức, cơ quan có thẩm quyền 

giải quyết các tranh chấp liên quan đến đất đai, nhà ở. 

7. TƯ VẤN PHÁP LUẬT VỀ LAO ĐỘNG 

- Tư vấn, soạn thảo hợp đồng/thỏa ước lao động tập thể/nội quy lao động cho 

doanh nghiệp. 

- Tư vấn xin giấy phép lao động cho người nước ngoài ở Việt Nam. 

- Tư vấn cho doanh nghiệp giải quyết tranh chấp khi người lao động đơn 

phương chấm dứt hợp đồng lao động trái pháp luật, yêu cầu bồi thường chi phí đào 

tạo, thiệt hại vật chất do người lao động gây ra. 

- Tư vấn cho doanh nghiệp cách thức khi cần chấm dứt hợp đồng lao động, 

giải quyết xung đột về lợi ích vật chất với người lao động mà không trái luật. 

- Tư vấn cho người lao động khi bị kỷ luật sa thải, đơn phương chấm dứt hợp 

đồng trái luật; tư vấn về các chế độ người lao động được hưởng trong quá trình thực 

hiện và sau khi chấm dứt hợp đồng lao động. 

8. TƯ VẤN PHÁP LUẬT VỀ HÌNH SỰ 

- Tư vấn về tính pháp lý của việc bắt, tạm giam, tạm giữ người của các cơ 

quan tiến hành tố tụng. 

- Tư vấn việc xin bảo lĩnh, đặt tiền hoặc tài sản có giá trị để đảm bảo thay thế 

biện pháp ngăn chặn tạm giam. 

- Tư vấn về việc xin xóa án tích. 

- Tham gia vào quá trình tố tụng ngay từ giai đoạn đầu để bảo vệ tốt nhất cho 

quyền lợi của khách hàng. 

- Phân tích, đánh giá tình huống liên quan đến pháp luật hình sự của khách 

hàng để tư vấn hướng giải quyết có lợi nhất. 



 

CÔNG TY LUẬT TNHH VIỆT MỸ 8

 

  

9. TƯ VẤN PHÁP LUẬT DÂN SỰ - HÔN NHÂN GIA ĐÌNH 

- Tư vấn pháp luật liên quan đến việc thực hiện, bảo vệ các quyền nhân thân, 

tài sản của công dân. 

- Tư vấn pháp luật về quốc tịch, hộ tịch, cư trú. 

- Tư vấn pháp luật về thừa kế. 

- Tư vấn pháp luật về bảo vệ quyền sở hữu, quyền đối với bất động sản liền 

kề. 

- Tư vấn việc kết hôn, ly hôn, chia tài sản của vợ chồng trong thời kỳ hôn nhân 

và sau khi ly hôn (kể cả quan hệ hôn nhân có yếu tố nước ngoài). 

- Tư vấn pháp luật về thực hiện các việc dân sự như tuyên bố một người mất 

tích/chết, tuyên bố mất/hạn chế năng lực hành vi dân sự; Thông báo tìm kiếm người 

vắng mặt tại nơi cư trú; Yêu cầu công nhận và cho thi hành tại Việt Nam quyết 

định, bản án dân sự nước ngoài. 

10. TƯ VẤN PHÁP LUẬT VỀ THI HÀNH ÁN HÌNH SỰ - DÂN SỰ 

- Tư vấn pháp luật về thi hành án hình sự. 

- Tư vấn xin hoãn, tạm đình chỉ, xin giảm hình phạt trong quá trình thi hành 

bản án hình sự. 

- Tư vấn pháp luật về thi hành án dân sự. Nhận làm đại diện yêu cầu thi hành 

án dân sự, xác minh tài sản thi hành án. 

11. TƯ VẤN CÁC LĨNH VỰC LIÊN QUAN ĐẾN MÔI TRƯỜNG 

-Tư vấn và thực hiện thủ tục báo cáo đánh giá tác động môi trường,lập phương 

án xử lý nước thải... cho các tổ chức, doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh 

mà các lĩnh vực đòi hỏi phải có báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi 

được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt chấp thuận. 

12. DỊCH THUẬT VÀ HỢP PHÁP HÓA LÃNH SỰ 

Công ty Luật TNHH Việt Mỹ (ViMyLaw) liên kết với những người chuyên 

nghiệp và các chuyên gia hàng đầu về dịch thuật, cung cấp dịch vụ dịch thuật và 

hợp pháp hóa lãnh sự 35 thứ tiếng (Anh, Pháp, Hoa, Hàn, Nhật, Bồ Đào Nha, Ả 

Rập...). 

 

 I.2 LUẬT SƯ TRANH TỤNG TẠI TÒA 

Công ty Luật TNHH Việt Mỹ (ViMyLaw) cung cấp dịch vụ luật sư tranh tụng 

– giải quyết tranh chấp tại các cấp Toà án, bao gồm: 

 1.Tư vấn cách thức giải quyết tranh chấp, đánh giá điểm mạnh và điểm yếu 

của các bên tranh chấp. Đưa ra những phương án cụ thể có lợi nhất trong quá trình 

đàm phán, hòa giải (nếu có); 

2.Hướng dẫn và tư vấn cho khách hàng trình tự thủ tục khởi kiện, thời hiệu 

khởi kiện, điều kiện khởi kiện, tư cách chủ thể và soạn đơn khởi kiện gửi đến Tòa 

án có thẩm quyền. Kiến nghị các cơ quan tiến hành tố tụng liên quan khi ban hành 
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những quyết định không đúng thủ tục, trình tự… Ảnh hưởng đến quyền và lợi ích 

hợp pháp của khách hàng; 

3.Tiến hành điều tra thu thập chứng cứ - tài liệu, kiểm tra đánh giá chứng cứ - 

tài liệu để trình trước Tòa; 

4.Soạn thảo đơn từ và các giấy tờ liên quan khác cho đương sự; 

5.Tham gia tố tụng với tư cách là luật sư bào chữa, bảo vệ quyền và lợi ích 

hợp pháp cho thân chủ tại tòa án các cấp trong các vụ án hình sự, dân sự, kinh 

doanh - thương mại, lao động, hành chính, hôn nhân gia đình; 

6.Tham gia tố tụng với tư cách là đại diện ủy quyền- nhân danh khách hàng 

thực hiện tất cả các phương án và cách thức theo quy định của pháp luật để bảo vệ 

quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng một cách tốt nhất tại các cấp tòa xét xử. 

 

I.3. PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG 

-  Phục vụ khách hàng đúng chức năng, đảm bảo chất lượng tốt, giá cạnh tranh. 

-  Cập nhật và hoạt động đúng pháp luật. 

-  Duy trì mối quan hệ với khách hàng cũ, mở rộng đầu tư tìm kiếm khách hàng 

tiềm năng. 

-  Đào tạo, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ cho nhân viên. 

-  Thực hiện tốt các chính sách cán bộ, chế độ quản lý tài sản, tài chính, lao động, 

tiền lương, quản lí và phân phối theo lao động, không ngừng đào tạo bồi 

dưỡng nâng cao nghiệp vụ, trình độ văn hoá tay nghề cho các cán bộ công 

nhân viên của công ty. 

-  Tìm hiểu và đáp ứng kịp thời những biến đổi của thị trường. 

-  Xây dựng và thực hiện chính sách về tài chính, tín dụng, giá cả và đầu tư phát 

triển nhằm nâng cao sản lượng và chất lượng sản phẩm. 

-  Với đội ngủ kỹ sư giàu kinh nghiệm, năng động và sáng tạo. Hết lòng vì sự 

phát triển của khách hàng. 

 

I.4. PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN 

 Củng cố thị trường đang có và kế hoạch phát triển thị trường mới: 

- Lên kế hoạch thường xuyên chăm sóc khách hàng đang có và các khách hàng 

tiềm năng đang xúc tiến. 

- Tạo uy tín và niềm tin với khách hàng nhằm khẳng định vị trí của công ty trên 

thị trường. Phấn đấu để công ty sẽ là nơi đáng tin cậy cho khách hàng trong lúc 

thị trường sẽ bảo hoà. 
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- Phát triển bền vững và hiệu quả thị trường Thành phố HCM và tỉnh Bà Rịa 

Vũng Tàu đang có, đồng thời mở rộng thị trường các tỉnh lân cận và toàn 

quốc. Đặc biệt nhắm đến thị trường các tỉnh đang phát triển nhanh. 

 Hoàn thành bộ máy tổ chức công ty: 

- Sắp xếp và điều động nhân viên một cách hợp lý và khoa học nhằm nâng cao 

hiệu quả và hiệu suất cao nhất trong công việc. 

- Nắm bắt xu hướng phát triển của thị trường và thoả mãn nhu cầu ngày cao của 

khách hàng. Công ty luôn tạo điều kiện huấn luyện đội ngũ kĩ thuật, nâng cao 

tay nghề chuyên môn. 

 Phát triển nguồn nhân lực: 

- Việt Mỹ luôn chú trọng việc phát triển nguồn nhân lực của công ty. Xây dựng 

chính sách tốt để  đội ngũ nhân viên nâng cao mức sống, yên tâm công tác tại 

công ty. 

- Trong điều kiện các công ty lớn từ nước ngoài đang đầu tư mạnh vào thị 

trường Việt Nam, các công ty, doanh nghiệp vừa và nhỏ khó thu hút hoặc 

không giữ chân được nhân sự có chuyên môn và trình độ cao. Từ đó công ty 

xây dựng và phát triển nhiều chính sách giữ người giỏi và thu hút người tài về 

công ty. 

- Trong những năm tới, công ty sẽ tuyển dụng nhân viên có trình độ và kinh 

nghiệm chuyên môn, tạo điều kiện làm việc thoải mái và tốt nhất. Khen 

thưởng các phòng ban có thành tích xuất sắc, các cá nhân có nhiều sáng kiến tạ 

lợi nhuận cho công ty nhằm khuyến khích các phòng ban và các cá nhân phát 

huy tối đa năng lực thật sự của mình. 

- Tạo sự đoàn kết trong các phòng ban cùng toàn thể cá nhân trong công ty. 

 Phải xây dựng được mục tiêu phấn đấu và hình ảnh công ty trên thương 

trường: Điểm tựa pháp lý là một phương hướng phấn đấu để tạo nên lòng tin 

của tất cả những khách hàng đến với công ty Luật TNHH Việt Mỹ 

 

-----    -----
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II. NGUỒN NHÂN LỰC 

1. Cơ cấu tổ chức: 

-  Giám đốc là người đứng đầu bộ máy quản lý, giữ vai trò chủ đạo chung theo chế 

độ và luật định, đồng thời Giám đốc là người chịu trách nhiệm về kết quả hoạt 

động sản xuất kinh doanh.  

-  Giúp việc cho Giám đốc là Phó giám đốc và các trưởng phòng làm nhiệm vụ tổ 

chức công tác hoạt động các phòng ban một cách phù hợp với yêu cầu sản xuất 

kinh doanh của công ty. 

-  Các phòng chức năng: Công ty có 5 phòng chức năng và 01 chi nhánh tại huyện 

Tân Thành - BRVT: Phòng Tư vấn doanh nghiệp, Phòng Pháp chế, Phòng dịch 

vụ, phòng kế toán tài chính, phòng hành chính tổng hợp. Trưởng phòng là người 

quản lý điều hành mọi hoạt động của phòng mình theo chức năng nhiệm vụ 

được giao, là người chịu trách nhiệm thực hiện các quyết định của ban giám đốc 

công ty và tuân thủ pháp luật. Trưởng phòng do giám đốc công ty bổ nhiệm 

hoặc miễn nhiệm trên cơ sở tín nhiệm của giám đốc và phó giám đốc. 

2.  Chức năng nhiệm vụ và mối quan hệ giữa các phòng ban: 

 Phòng tư vấn doanh nghiệp:  
- Chịu trách nhiệm tư vấn và thực hiện các công việc liên quan 

đến luật doanh nghiệp. 

- Quản lý khách hàng doanh nghiệp tư vấn thường xuyên cho 

doanh nghiệp. 

 Phòng kế toán – Tài chính: 

- Có chức năng tham mưu, giúp việc cho Giám đốc Công ty về 

công tác tài chính kế toán, tổ chức hướng dẫn và chỉ đạo toàn bộ 

hoạt động tài chính kế toán của công ty. Phòng có chức năng 

kiểm tra giám sát công tác tài chính kế toán , xây dựng kế hoạch 

tài chính hàng năm và dài hạn theo kế hoạch sản xuất của công 

ty, trình giám đốc công ty. Đồng thời phòng kế toán cũng phải 

chịu trách nhiệm lo thanh toán vốn, đảm bảo cho công ty có vốn 

liên tục hoạt động. Phối hợp với các phòng chức năng khác của 

công ty để xây dựng, lập kế hoạch. 

- Giúp lãnh đạo công ty hạch toán chi phí sản xuất kinh doanh, 

báo cáo tình hình tài chính của công ty cho Giám Đốc và các cơ 

quan chức năng của nhà nước, xác định nhu cầu về vốn, quản lý 

các loại vốn, tình hình hiện có và biến động của các loại tài sản 

của công ty. Giám sát mọi hoạt động sản xuất kinh doanh của 

công ty, tổ chức công tác thống kê hạch toán chính xác, đầy đủ, 

kịp thời. Xác định lỗ lãi của hoạt động kinh doanh, tổ chức vay 

vốn và thanh toán các khoản với ngân sách Nhà nước, ngân 

hàng, khách hàng và toàn bộ cán bộ nhân viên trong công ty. 

 Phòng Pháp chế:  

- Chịu trách nhiệm và tham mưu cho BGĐ các công việc tố tụng 

và pháp lý. 
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- Tham gia tố tụng với tư cách là đại diện ủy quyền- nhân danh 

khách hàng thực hiện tất cả các phương án và cách thức theo quy 

định của pháp luật để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của 

khách hàng  

 Phòng dịch vụ:  
- Thực hiện và tư vấn các dịch vụ cho khách hàng về đất đai, dân 

sự, xây dựng ... 

 Phòng hành chính Tổng hợp:  
- Chịu trách nhiệm các công việc hành chính của công ty, thực 

hiện công tác đào tạo tay nghề cho cán bộ công nhân viên trong 

công ty, theo dõi và đôn đốc các phòng ban trong công ty thực 

hiện các chức năng nhiệm vụ của mình. 

 

GIÁM ĐỐC CN 

GIÁM ĐỐC 

P.KTTC 

P.TƯ VẤN DN 

P.PHÁP CHẾ 

P.DỊCH VỤ 

P.HCTH 

HỘI ĐỒNG TV 
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3.Danh sách nhân viên công ty : 

 

 

 

 

 

STT HỌ TÊN CHUYÊN NGÀNH CHỨC VỤ 

1.  Nguyễn Văn Sài Luật Sư Giám đốc – Kiêm 

Giám đốc chi nhánh 

2.  Võ Thị Cẩm Giang Cử nhân luật 

Luật gia 

Phó giám đốc chi 

nhánh 

3.  Đỗ Thị Xuân Thuỷ Cử nhân kế toán Kế toán trưởng 

4.  Nguyễn Thị Thu Huệ Luật sư Trưởng P. Tư vấn DN 

5.  Nguyễn Thanh Giang Luật sư Trưởng P.pháp chế 

6.  
Trần Thị Thắm Cử nhân luật 

Luật gia 

Trưởng P.dịch vụ 

7.  Hứa Thanh Bé Cử nhân Luật Trưởng P.HCTH 

8.  Trần Thị Ngọc Dung Cử nhân Luật P.HCTH 

9.  Khổng Mỹ Ngọc Luật sư P.pháp chế 

10.     

11.     

12.  Nguyễn Thị Hoà 

Cao đẳng CNTT – 

Chứng chỉ nghiệp vụ 

kế toán 

P.Kế toán 

13.     

14.     

15.     
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MỘT SỐ HỢP ĐỒNG TIÊU 

BIỂU ĐÃ THỰC HIỆN 



 

CÔNG TY LUẬT TNHH VIỆT MỸ 16

 

  

 

STT 

 

SAÛN PHAÅM – DÖÏ AÙN 

 

ÑÒA ÑIEÅM 

 

KHAÙCH HAØNG 

 

NGAØNH NGHEÀ 

KINH DOANH 

 

1.  

Tư vấp pháp lý 

thường xuyên 

  

TP.HCM 

Công ty TNHH 

Khách sạn Hoàng 

Hải Long 

Hệ thống Khách 

sạn Alagon 

2.  

Tư vấp pháp lý 

thường xuyên 

  

TP.HCM 

Công ty TNHH 

MTV Khách sạn 

Tân Hải Long 

Hệ thống Khách 

sạn Silverland 

 

3.  

Tư vấp pháp lý 

thường xuyên 

  

Long An 
Công ty CP Nông 

Dược TSC 

Thuốc bảo vệ thực 

vật 

4.  
Tham gia tố tụng 

 
TP.HCM 

Huỳnh Quang 

Sàng 

Vụ án lừa đảo 

chiếm đoạt tài sàn 

5.  
Tham gia tố tụng 

 
Bình Phước Đặng Phước An 

Vụ án lừa đảo 

chiếm đoạt tài sàn 

6.  
Tham gia tố tụng 

 
TP.HCM 

Cao Hà Trung 

Khải 

Vụ án Cố ý gây 

thương tích 

7.  
Tham gia tố tụng 

 
TP.HCM Phạm Đức Chung 

Vụ án giết người, 

cướp tài sản 

8.  

Tư vấp pháp lý 

thường xuyên 

  

TP.HCM 

Công ty Cổ phần 

Chứng khoán 

VNDIRECT 

Chứng khoán 

9.  Đại diện uỷ quyền TP.HCM Lê Ngọc Tấn 
Phân chia tài sản 

chung 

10.  Đại diện uỷ quyền Tây Ninh Nguyễn Văn Ẩn Tranh chấp đất đai 

11.  Tham gia tố tụng Vũng Tàu 
Nguyễn Quang 

Vinh-Vũ Thị Yến 

Tranh chấp hợp 

đồng chuyển quyền 

sử dụng đất 

12.  Tham gia tố tụng Vũng Tàu Đoàn Văn Nam Vụ án ly hôn 

13.  
Tư vấn pháp lý 

thường xuyên 
Đà Lạt 

Công ty TNHH 

Xây dựng và khai 

thác khoáng sản 

Nhật Trang 

Khai thác khoán 

sản 

https://www.booking.com/hotel/vn/tan-hai-long.vi.html
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STT 

 

SAÛN PHAÅM – DÖÏ AÙN 

 

ÑÒA ÑIEÅM 

 

KHAÙCH HAØNG 

 

NGAØNH NGHEÀ 

KINH DOANH 

 

14.  

Tư vấp pháp lý 

thường xuyên 

  

TP.HCM 
DNTN Hồng 

Ngọc Châu Á 

Hệ thống khách 

sản ASIAN RUBY 

HOTEL 

15.  

Tư vấp pháp lý 

thường xuyên 

  

TP.HCM 

Công ty TNHH 

Đức Nhân – Nhà 

hàng Hoa Quỳnh 

Hệ thống nhà hàng, 

bánh Piza 

16.  

Tư vấp pháp lý 

thường xuyên 

  

TP.HCM 

Công ty CP Dịch 

vụ Cà phê Cao 

Nguyên 

Hệ thống cà phê 

Highland Coffee 

17.  

Tư vấp pháp lý 

thường xuyên 

  

TP.HCM 

Công ty CP Sản 

xuất TM Dịch vụ 

Phở Hai Mươi 

Bốn 

Hệ thống Phở 24 

18.  

Tư vấp pháp lý 

thường xuyên 

  

TP.HCM 
Công ty CP du 

lịch Thanh Bình 

Hệ thống khách 

sạn TTC Hotel 

19.      

20.      

21.      

22.      

23.      
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STT 

 

SAÛN PHAÅM – DÖÏ AÙN 

 

ÑÒA ÑIEÅM 

 

KHAÙCH HAØNG 

 

NGAØNH NGHEÀ 

KINH DOANH 

 

24.      

25.      

26.      

27.      

28.      

29.      

30.      

31.      

32.      

33.      

34.      

35.      
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STT 

 

SAÛN PHAÅM – DÖÏ AÙN 

 

ÑÒA ÑIEÅM 

 

KHAÙCH HAØNG 

 

NGAØNH NGHEÀ 

KINH DOANH 

 

36.      

37.      

38.      

39.      

40.      

41.      

42.      

43.  Và một số dự án khác    
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LUẬT VIỆT MỸ (VIMYLAW) 
ĐIỂM TỰA PHÁP LÝ 

 
Một lần nữa, Công ty Luật TNHH Việt Mỹ (ViMyLaw) xin trân 

trọng gửi tới Quý khách hàng lời chúc tốt đẹp nhất. Kính chúc Quý 

khách hàng luôn đạt được những thành quả cao trong công việc sản 

xuất kinh doanh và hạnh phúc, thành công trong cuộc sống. 

Chúng tôi sẵn sàng tư vấn nhanh thắc mắc của Quý Công ty về lĩnh 

vực luật. Đồng thời chúng tôi có thể thay mặt Quý Công ty thực hiện 

các thủ tục, hồ sơ theo quy định hiện hành của pháp luật một cách 

nhanh chóng, chính xác, hiệu quả với giá cả phù hợp. 

Bằng tất cả sự chân thành, chúng tôi rất mong có cơ hội được gặp 

gỡ, trao đổi và cộng tác với Quý Công ty thực hiện những công việc 

liên quan đến bảo vệ môi trường trong thời gian sớm nhất. 

Xin chân thành cảm ơn! 

 

 CÔNG TY LUẬT TNHH VIỆT MỸ 

 Giám đốc 

 

 

 

 Nguyễn Văn Sài 
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