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1. Giới thiệu về Công ty Luật TNHH một thành viên Leadco 

1.1 Giới thiệu chung 

Công ty Luật TNHH một thành viên Leadco (Leadco) là công ty tư vấn luật được thành lập 
năm 1992. Tại Việt Nam, Leadco luôn đứng trong hàng ngũ các văn phòng luật hàng đầu 
nhờ lịch sử tồn tại lâu dài và cam kết cung cấp dịch vụ chất lượng tốt nhất. Là một trong các 
công ty luật đầu tiên có mặt tại Việt Nam kể từ khi Việt Nam thực hiện chính sách Đổi mới 
năm 1986, tới nay, Leadco đã khẳng định được vị thế của mình qua các dịch vụ pháp lý đa 
dạng cung cấp cho các cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức. 
 
Có trụ sở chính tại Hà Nội và chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh, đội ngũ gần 30 luật sư 
của công ty đều là những người có kinh nghiệm quốc tế và từng được đào tạo ở nước 
ngoài. Do đặc điểm phát triển thông qua nguồn lực nội tại chứ không liên kết hay sát nhập 
với các công ty luật khác nên khách hàng của Leadco tại mọi địa phương đều được cung 
cấp dịch vụ với chất lượng ổn định cao nhất. 
 
Nhờ việc tham gia nhiều dự án đa dạng với các khách hàng thuộc nhiều ngành nghề khác 
nhau, đội ngũ luật sư của chúng tôi có khả năng cung cấp mọi dịch vụ pháp lý trong nhiều 
lĩnh vực hoạt động. Leadco cung cấp các dịch vụ pháp lý tới khách hàng với trọng tâm là gia 
tăng giá trị dịch vụ bằng cách đưa ra các tư vấn chiến lược và các giải pháp kinh doanh tối 
ưu nhằm giúp khách hàng đạt được mục tiêu của mình. Công ty được khách hàng trong 
nước và quốc tế công nhận nhờ thực tiễn hoạt động pháp lý hiệu quả. Văn hóa doanh 
nghiệp của chúng tôi có thể miêu tả ngắn gọn là coi trọng công việc, không ngừng phấn đấu 
và tôn trọng sự minh bạch cùng với việc tập trung tạo lập giá trị cho khách hàng. Kiến thức 
và làm việc theo nhóm là hai yếu tố không thể thiếu trong quá trình hoạt động của chúng tôi. 
Kiến thức của chúng tôi về tiến trình phát triển của thị trường và các vấn đề pháp lý giúp 
chúng tôi lập được các mục tiêu và chiến lược kinh doanh dài hạn. Chúng tôi được trang bị 
để giúp khách hàng hiểu rõ các kết quả tức khắc cũng như về lâu dài của mỗi phương án, 
nhờ đó có thể quyết định các chiến lược nhằm gây ảnh hưởng, giải thích và kết hợp các 
thay đổi trong chính sách. 
 
Leadco liên tục được xếp hạng cao trong số các công ty luật hoạt động tại Việt Nam bởi các 
tạp chí xếp hạng công ty luật hàng đầu thế giới như Tạp Chí Legal 500 Asia Pacific, 
Chambers Asia và IFRL 1000 Tạp chí xếp hạng các công ty luật tài chính hàng đầu của thế 
giới trong nhiều lĩnh vực hoạt động mà các tạp chí này tiến hành khảo sát. Khách hàng của 
Leadco bao gồm các công ty tư nhân và nhà nước hoạt động trong nhiều lĩnh vực như: 
Ngân hàng và Tài chính, Bảo hiểm, Dầu & Khí, Hàng không, Nông sản, Xây dựng, Bất động 
sản, Viễn thông, Dịch vụ Du lịch - Khách sạn và Vận tải. 
  

1.2 Năng lực Chuyên môn và các Giải thưởng  

 
Leadco rất tự hào khi được nhiều ấn phẩm luật có uy tín của thế giới xếp hạng hàng đầu 
trong nhiều lĩnh vực hoạt động chuyên môn của chúng tôi. Ngoài ra, các luật sư của chúng 
tôi thường xuyên có tên trong danh sách các luật sư xuất sắc và có nhiều khách hàng nhất 
tại Việt Nam.  

 

Gần đây, Leadco được tạp chí Doanh nghiệp Quốc tế (Corporate International Magazine) 

trao tặng danh hiệu “Công ty Luật Tài chính và Ngân hàng của năm tại Việt Nam”, một giải 

thưởng quan trọng trong hệ thống Giải thưởng Toàn cầu (Global Awards) của tạp chí này 

năm 2010. Leadco cũng luôn được xếp hạng công ty luật Việt Nam hàng đầu trong các lĩnh 

vực mua bán & sáp nhập doanh nghiệp, tài chính doanh nghiệp, tài chính và ngân hàng 
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trong ấn phẩm xuất bản toàn cầu mang tên “Các Luật sư Hàng đầu Thế giới” (The World's 

Leading Lawyers) của chuyên san Luật Châu Á Thái Bình Dương 500 (Pacific Asia Legal 

500) và nhận được đánh giá cao trong ấn phẩm năm 2009 của chuyên san Chambers & 

Partners. Năm 2012, những thành tích của Leadco đã giúp công ty được bình chọn là một 

trong mười tổ chức hành nghề luật sư tiêu biểu của năm. 

 

Các luật sư của Leadco thường xuyên viết các bài báo chuyên đề để đăng trên các tạp chí 

chuyên ngành có uy tín như Tạp chí Luật sư Châu Á (Asian Counsel Magazine) và Pháp luật 

Việt Nam và Diễn đàn Pháp luật (Vietnam Law and Legal Forum).   

 

2. Lĩnh Vực Hoạt Động 

2.1 Ngân Hàng, Tài Chính và Bảo hiểm 

Leadco là công ty luật hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn tài chính và ngân hàng với đội ngũ luật 

sư giàu kinh nghiệm đã tư vấn cho nhiều định chế tài chính trong nước và quốc tế, bao gồm 

các ngân hàng toàn cầu có danh tiếng lớn trên thế giới. Chúng tôi thường xuyên tư vấn cho 

các khách hàng ngân hàng về mọi vấn đề liên quan đến các hoạt động của ngân hàng, việc 

xin giấy phép, các giao dịch tín dụng, vấn đề tuân thủ pháp luật Việt Nam và các vấn đề 

khác. 

 

Leadco thường xuyên tư vấn cho các khách hàng trong ngành bảo hiểm liên quan đến việc 

tuân thủ pháp luật, luật lao động, quản trị doanh nghiệp và chính sách nội bộ. Chúng tôi rà 

soát, soạn thảo quy chế hoạt động, chính sách doanh nghiệp và tư vấn về trách nhiệm bồi 

thường đối với các khiếu nại bảo hiểm. Đối với nhiều khách hàng trong lĩnh vực bảo hiểm, 

Leadco là nhà tư vấn  pháp lý toàn diện luôn đưa ra các tư vấn, nghiên cứu và ý kiến pháp lý 

cùng với việc soạn thảo các văn bản liên quan đến mọi lĩnh vực hoạt động kinh doanh bảo 

hiểm. 

 

Các dịch vụ cụ thể được công ty cung cấp trong lĩnh vực này gồm: 

 

 Tư vấn về các sản phẩm ngân hàng và tín dụng. 

 Tư vấn về giao dịch tài chính & chứng khoán hóa có tài sản bảo đảm. 

 Tư vấn về công cụ phái sinh và giao dịch cấu trúc vốn. 

 Tư vấn các giao dịch cho vay có bảo đảm. 

 Tư vấn về các giao dịch thương mại điện tử và trên chứng từ. 

 Tư vấn và soạn thảo các chính sách nội bộ, dịch vụ khách hàng và kiểm soát tuân 

thủ. 

 Tư vấn và soạn thảo các tài liệu tài chính, thư tín dụng, tài liệu hỗ trợ tín dụng và thế 

chấp. 

 Tư vấn qu  đầu tư, hợp đồng quyền chọn chứng khoán. 

 Tư vấn và hỗ trợ huy động vốn dự án công và cơ sở hạ tầng. 

 Tư vấn và hỗ trợ huy động vốn xây dựng và bất động sản. 
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 Tư vấn về các giao dịch thị trường vốn bao gồm bảo lãnh phát hành trái phiếu chính 

phủ và trái phiếu doanh nghiệp và chứng khoán hóa. 

 Tư vấn xử lý nợ xấu. 

 Tư vấn tái cấu trúc tài chính và xử lý mất khả năng thanh toán. 

 Tư vấn giải quyết tranh chấp ngân hàng, tài chính và bảo hiểm. 

2.2 Doanh Nghiệp và Mua Bán & Sáp Nhập  

Leadco thường xuyên tư vấn cho khách hàng về nhiều vấn đề pháp lý doanh nghiệp, từ các 

vấn đề nội bộ, hoạt động kinh doanh tới các giao dịch thương mại và đầu tư. Các luật sư 

của chúng tôi có nhiều kinh nghiệm trong việc tư vấn thành lập mới các doanh nghiệp và tái 

cấu trúc các doanh nghiệp hoạt động không hiệu quả, bao gồm các loại hình doanh nghiệp 

liên doanh, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty có vốn đầu tư nước 

ngoài, công ty nhượng quyền thương mại và văn phòng đại diện/ chi nhánh. Leadco hướng 

dẫn cho khách hàng trong toàn bộ quá trình đăng ký hoạt động và xin các loại giấy phép cần 

thiết để hoạt động tại Việt Nam. 

 

Leadco cũng có kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực Mua bán & Sáp nhập. Chúng tôi đưa ra 

giải pháp toàn diện cho các nhà đầu tư quan tâm đến việc sở hữu các công ty đang hoạt 

động, bao gồm thực hiện báo cáo soát xét toàn diện, soạn thảo các hợp đồng mua cổ phần, 

hỗ trợ và đại diện khách hàng trong đàm phán, và tư vấn về các vấn đề pháp lý liên quan. 

 

Các dịch vụ cụ thể của chúng tôi trong lĩnh vực này gồm: 

 

 Soạn thảo điều lệ doanh nghiệp và thỏa thuận cổ đông/ liên doanh. 

 Cung cấp ý kiến tư vấn pháp lý về các chính sách quản trị doanh nghiệp và tuân thủ 

pháp luật. 

 Thực hiện và giám sát điều tra soát xét toàn diện doanh nghiệp. 

 Soạn thảo báo cáo soát xét toàn diện. 

 Đàm phán và soạn thảo các hợp đồng mua bán cổ phần và tài sản. 

 Tư vấn về pháp luật Việt Nam liên quan tới phát hành cổ phần riêng lẻ, đầu tư mạo 

hiểm, chào bán cổ phiếu ra công chúng lần đầu, quyền chọn cổ phiếu… 

2.3 Giải quyết Tranh chấp 

Khi việc hòa giải tranh chấp trở nên không khả thi, Leadco đưa ra gói dịch vụ tư vấn tranh 

tụng chuyên nghiệp không chỉ cho các vụ kiện trong phạm vi lãnh thổ Việt Nam mà còn tại 

nước ngoài. Leadco và các đối tác chiến lược của mình đặc biệt phù hợp để bảo vệ quyền 

lợi của khách hàng từ các vụ tranh chấp hợp đồng tới các vụ kiện dân sự phức tạp. Trong 

các vụ kiện quốc tế, chúng tôi thường đóng vai trò nhà tư vấn chính trong nước và hợp tác 

chặt chẽ với luật sư các nước sở tại nơi vụ tranh chấp được thụ lý hoặc nơi khách hàng đặt 

trụ sở chính. Đội ngũ luật sư của chúng tôi rất giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực trọng tài quốc 

tế theo quy định của ICC và UNCITRAL. Tại Việt Nam, Leadco có nhiều kinh nghiệm trong 
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việc tìm ra cách thức giải quyết các vụ tranh chấp phức tạp và làm đại diện cho khách hàng 

trước tòa. 

 

Chúng tôi cung cấp tư vấn cho cả hai giai đoạn trước và sau tranh chấp, đồng thời tư vấn 

cho khách hàng với các biện pháp nhằm phòng tránh và giảm thiểu rủi ro cũng như cách 

quản lý tranh chấp. 

 

Các tư vấn gần đây của chúng tôi trong lĩnh vực này gồm: 

 

 Cùng với công ty luật White & Case Singapore, Leadco là nhà tư vấn chính trong 

nước đại diện cho một công ty viễn thông nhà nước Việt Nam trong vụ giải quyết 

tranh chấp bằng trọng tài tại Singapore với một công ty viễn thông Hoa K  nhằm đòi 

tiền phạt lên tới hơn 12 triệu đô la M  do vi phạm hợp đồng hợp tác kinh doanh. 

 Tư vấn cho một công ty phần mềm của M  trong một vụ kiện dân sự liên quan tới bảo 

vệ bản quyền tại Việt Nam. 

 Đại diện cho một công ty viễn thông lớn của Việt Nam trong việc theo đuổi vụ kiện một 

công ty viễn thông của Hoa K  tại Tòa án Bang California thông qua việc hợp tác với 

một công ty luật của Hoa K , vụ tranh chấp có trị giá 37 triệu đô la M . 

 Đại diện cho một công ty nước giải khát của nước ngoài trong một tranh chấp thương 

mại với một ngân hàng quốc tế liên quan tới hợp đồng bảo lãnh phát hành trị giá 40 

triệu đô la M . 

 Đại diện cho một công ty Hàn Quốc trong vụ hòa giải tại tòa với một công ty Việt Nam 

trong một tranh chấp dân sự đòi tiền bồi thường. 

 Đại diện cho một công ty bảo hiểm Việt Nam trong một vụ kiện tại tòa án Việt Nam do 

vi phạm hợp đồng bảo hiểm. 

 2.4 Hạ tầng và Năng lượng  

Leadco rất giàu kinh nghiệm trong việc đàm phán và soạn thảo các hợp đồng phức tạp cho 

các dự án lớn, trong đó có các dự án liên quan đến hạ tầng, các nhà máy điện với vốn đầu 

tư lên tới hàng tỷ đô la. Nhiều Dự án trong số này được thực hiện theo hình thức BOT. Các 

luật sư của chúng tôi khi đại diện cho khách hàng đều hợp tác chặt chẽ với các cơ quan 

chính phủ để đảm bảo có được mọi phê duyệt cần thiết đúng thời hạn và các dự án được 

thực hiện thành công. Chúng tôi hướng dẫn khách hàng trong mọi lĩnh vực của các dự án 

phức tạp này bao gồm trực tiếp tham gia quá trình đàm phán, soạn thảo các hợp đồng BOT, 

các hợp đồng chuyển giao, điều lệ của công ty BOT và hỗ trợ việc đánh giá các lựa chọn tài 

chính. Ngoài ra, Leadco cũng đã tư vấn đề xuất áp dụng mô hình PPP cho một số dự án 

trong lĩnh vực hạ tầng. 

 

Các dự án điển hình của Leadco trong lĩnh vực này gồm: 

 

 Tư vấn toàn diện cho nhà đầu tư nước ngoài trong dự án BOT Nhà máy Nhiệt điện 

Phú M  2.2 đặt tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. 

 Tư vấn pháp lý toàn diện cho Dự án BOT nhà máy cấp Nhiệt điện Phú M  tại TP Hồ 

Chí Minh. 
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 Tư vấn pháp lý toàn diện cho Dự án BOT nhà máy Nhiệt điện Hải Dương có công 

suất 1.200 MW, trị giá 2,2 tỷ USD. 

 Tư vấn pháp lý toàn diện cho Dự án BOT nhà máy Nhiệt điện Duyên Hải 2, tình Trà 

Vinh, công suất 1.200 MW, trị giá 2 tỷ USD. 

 Tư vấn pháp lý toàn diện cho Dự án BOT nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 1, tỉnh Bình 

Thuận, công suất 600 MW, trị giá 1 tỷ USD. 

 Tư vấn cho một tập đoàn kinh tế của Việt Nam về hợp đồng BOT để xây dựng nhà 

máy xử lý rác thải sinh hoạt tại Hà Nội. 

 Đại diện cho nhiều tập đoàn đầu tư nước ngoài trong các dự án BOT xây dựng cơ sở 

hạ tầng trong lĩnh vực năng lượng, giao thông vận tải và xử lý nước. 

 Tham gia góp ý cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình sọan thảo các Nghị định 

78/2007 và 108/2009 về BOT, BTO và BT. 

 Tham gia góp ý cho Bộ Kế hoạch và Đầu tư trong quá trình sọan thảo Quyết định 71 

của Thủ tướng Chính phủ về thí điểm áp dụng PPP tại Việtnam. 

 Tư vấn cho Bộ Thông tin và Truyền thông về soạn thảo Hợp đồng PPP và đề xuất 

hoàn thiện khung pháp lý về mô hình đầu tư PPP trong lĩnh vực công nghệ thông tin. 

2.5 Hàng không và Vận Tải 

Leadco có nền tảng kiến thức trong nước và quốc tế sâu rộng về ngành hàng không và vận 

tải. Chúng tôi rất thành thạo trong việc áp dụng pháp luật và các thủ tục của Việt Nam trong 

lĩnh vực này để đáp ứng các nhu cầu đa dạng của khách hàng. Huy động vốn để mua tài 

sản, nhất là huy động vốn/thuê/chuyển nhượng tàu bay, tàu biển và các phương tiện nổi là 

trọng tâm hoạt động tư vấn của chúng tôi trong lĩnh vực này. Chúng tôi tư vấn rất hiệu quả 

cho khách hàng về các vấn đề phát sinh trong các giao dịch xuyên quốc gia liên quan đến 

huy động vốn, thuê, mua, bán, đăng ký và chứng nhận tàu bay và tàu biển. Chúng tôi hướng 

dẫn khách hàng trong quá trình đàm phán và soạn thảo các thỏa thuận đa phương với các 

bên cho vay, các bên tài trợ, các nhà phát triển, các nhà đầu tư tổ chức, các nhà thầu và các 

công ty điều hành. Các giao dịch này đòi hỏi phải rất thông thạo với các thủ tục pháp lý phức 

tạp mà yêu cầu kiến thức nội địa và sâu rộng về luật doanh nghiệp cả trong nước và quốc tế 

và kiến thức về các quy định pháp lý. 

 

Các dịch vụ cụ thể được công ty cung cấp trong lĩnh vực này gồm: 

 Tư vấn trách nhiệm pháp lý và bảo hiểm. 

 Tư vấn các quy định về hàng không, vận chuyển đường biển và hậu cần. 

 Tư vấn huy động vốn mua tài sản. 

 Tư vấn các hoạt động liên quan đến hải quan và cảng biển. 

 Tư vấn thỏa thuận và hợp đồng thương mại. 

2.6 Bất động sản và Xây dựng  

Leadco đã tư vấn cho nhiều khách hàng trong việc chuẩn bị và đàm phán các hợp đồng cho 

thuê đất, các hợp đồng mua bán và các hợp đồng tương tự. Chúng tôi còn tư vấn cho các 
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cá nhân nước ngoài về quyền sử dụng đất tại Việt Nam, một lĩnh vực pháp luật đã có những 

thay đổi đáng kể gần đây. 

 

Dày dặn kinh nghiệm trong việc tư vấn cho các dự án xây dựng, chúng tôi đại diện cho nhiều 

khách hàng trong nhiều bước khác nhau của quá trình xây dựng, từ giai đoạn tìm địa điểm 

cho đến xin phê duyệt dự án xây dựng. Các dự án xây dựng mà Leadco đã tư vấn cho 

khách hàng bao gồm các dự án phát triển khu đô thị mới, xây dựng nhà máy, siêu thị, công 

trình vui chơi, giải trí và các loại hình công trình khác. Leadco cũng đã tư vấn cho nhiều nhà 

thầu xây dựng nước ngoài nhằm giúp họ hoạt động hiệu quả và phù hợp với quy định của 

pháp luật tại Việt Nam. 

 

Một số dự án nổi bât mà Leadco từng tham gia tư vấn trong lĩnh vực này được liệt kê như 

dưới đây: 

 

 Tư vấn cho Tập đoàn Haseko, Nhật Bản về khung pháp lý và thủ tục để công ty xây 

dựng nước ngoài hoạt động kinh doanh tại Việt Nam. Leadco cũng đã tư vấn cho 

khách hàng trong việc tìm các địa điểm dự án phù hợp tại Hà Nội. 

 Tư vấn cho Tập đoàn Aeon, Nhật Bản về các thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất, xây dựng siêu thị và giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh. 

 Tư vấn cho Carvico SPA trong việc xây dựng nhà máy ở khu công nghiệp Phố Nối B, 

tỉnh Hưng Yên. 

 Tư vấn cho Tập đoàn Renaissance, Nhật Bản về các vấn đề pháp lý liên quan đến xin 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và xây dựng bể bơi tại Hà Nội. 

 Tư vấn cho Tập đoàn OHL, nhà thầu xây dựng Tây Ban Nha, về một số vấn đề pháp 

lý phát sinh trong quá trình thực hiện các dự án xây dựng tại Việt Nam. 

2.7 Công nghệ, Truyền thông và Viễn Thông 

Leadco hiện đang tư vấn thường xuyên cho các công ty hàng đầu thế giới và Việt Nam trong 

lĩnh vực công nghệ thông tin, truyền thông và viễn thông. Chúng tôi đã và đang tư vấn cho 

khách hàng trong nhiều dự án hợp tác đầu tư trong lĩnh vực này. Đội ngũ tư vấn của chúng 

tôi gồm các luật sư có chuyên môn trong nhiều ngành khác nhau như khoa học máy tính, cơ 

khí và công nghệ thông tin trong ngành viễn thông. Sự đa dạng về kinh nghiệm này giúp 

chúng tôi thấu hiểu các k  vọng của khách hàng. Chúng tôi cung cấp các tư vấn pháp lý chủ 

yếu về thương mại dựa trên cơ sở hiểu biết về công nghệ liên quan. 

 

Các dự án và giao dịch viễn thông thường có sự liên quan chặt chẽ với các lĩnh vực khác 

của pháp luật và đòi hỏi kiến thức và sự phân tích sâu về các hợp đồng, sở hữu trí tuệ, luật 

doanh nghiệp và khung pháp luật điều chỉnh. Leadco luôn đáp ứng các yêu cầu này một 

cách hiệu quả và đã thực hiện các dịch vụ của mình trong lĩnh vực viễn thông một cách rất 

hiệu quả và chuyên nghiệp. 

 

Các dự án nổi bật của chúng tôi có thể kể tới: 

 

 Đại diện và tư vấn toàn diện về các vấn đề pháp lý cho Tập đoàn Microsoft tại Việt 

Nam. 
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 Đại diện và tư vấn cho Tập đoàn Oracle về tái cấu trúc doanh nghiệp tại Việt Nam. 

 Đại diện và tư vấn cho Công ty Cổ phần Công nghệ Thông tin New Century trong vấn 

đề phát triển phần mềm và phân phối các sản phẩm tại Nhật Bản. 

 Đại diện và tư vấn cho Công ty China Telecom Services tại Việt nam để cung cấp về 

giải pháp về công nghệ thông tin cho các khách hàng. 

 Cung cấp dịch vụ tư vấn luật cho Công ty Globsis Telecom Technologies Software 

trong việc thành lập doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài để cung cấp nội dung số 

trên điện thoại di động. 

 Tư vấn toàn diện các vấn đề pháp lý cho Tập đoàn Intermoni trong việc ứng dụng 

công nghệ thông tin cho việc thanh toán điện tử tại Việt Nam. 

 Tư vấn cho công ty Gemtek Technology Co. Ltd., Đài Loan, một trong những công ty 

nước ngoài đầu tiên cung cấp các sản phẩm WILAN tại Việt Nam, trong việc ký kết 

Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh trị giá 420 triệu USD với một công ty viễn thông của 

Việt Nam. 

 Tư vấn cho một nhóm các nhà đầu tư Châu Âu trong việc thâu tóm các công ty quảng 

cáo và truyền thông của Việt Nam. 

 Tư vấn thường xuyên cho một tập đoàn viễn thông của Việt Nam và nhiều tập đoàn 

viễn thông hàng đầu của Trung Quốc và Nhật Bản đang hoạt động tại Việt Nam. 

2.8 Tuyển dụng và Lao động 

Leadco có bề dày kinh nghiệm trong viêc tư vấn cho khách hàng về mọi vấn đề pháp lý liên 

quan đến tuyển dụng và lao động, nhất là việc tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam 

trong lĩnh vực này. 

 

Các dịch vụ cụ thể của chúng tôi bao gồm: 

 

 Tư vấn chung các vấn đề pháp lý liên quan đến lao động và việc làm theo quy định 

của pháp luật về lao động tại Việt Nam; 

 Tư vấn các vấn đề liên quan đến hợp đồng lao động, bao gồm nhưng không giới hạn, 

việc soạn thảo, sửa đổi, bổ sung hoặc chấm dứt, thanh lý hợp đồng lao động; 

 Tư vấn soạn thảo và đại diện thương thảo, đàm phán các thỏa ước lao động tập thể; 

 Đại diện và hỗ trợ khách hàng giải quyết các tranh chấp lao động bao gồm cả giải 

quyết đình công; 

 Tư vấn trình tự, thủ tục xử lý kỷ luật lao động; 

 Tư vấn xây dựng và soạn thảo các biểu mẫu liên quan đến lao động và việc làm; 

 Tư vấn soạn thảo quy chế làm việc, quy chế tiền lương, thưởng, soạn thảo và đăng 

ký nội quy lao động; và 

 Tư vấn các vấn đề pháp lý liên quan đến lao động nước ngoài, bao gồm việc thông 

báo và thuê tuyển lao động nước ngoài, xin cấp giấy phép lao động và thẻ tạm trú cho 

lao động nước ngoài. 
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3. Biểu Phí Luật sư 
 

Chúng tôi tính phí luật sư theo giờ và dựa trên kinh nghiệm thực tế, kiến thức và trình độ 

chuyên môn của các Luật sư. Phí theo giờ của Luật sư áp dụng như sau: 
 

 Phí theo giờ 
(VND) 

Luật sư Thành viên 9.000.000 to 10.500.000 

Luật sư Cấp cao 6.000.000 to 8.000.000 

Luật sư  3.500.000 to 6.000.000 

 

Phí luật sư của chúng tôi bao gồm dịch vụ thư ký ngoài giờ, xử lý văn bản và những chi phí 

phụ khác nhưng không bao gồm lệ phí hoặc chi phí dịch thuật. Thuế GTGT 10% và các loại 

thuế khác theo quy định của pháp luật sẽ được đưa vào hóa đơn gửi tới khách hàng. Chúng 

tôi đảm bảo có thể lập hóa đơn chi tiết đáp ứng yêu cầu cụ thể của khách hàng về vấn đề 

này.   

 
Mức phí trên có thể thay đổi tùy từng thời điểm. Vui lòng liên hệ với Leadco để biết mức phí 
cụ thể đang áp dụng hiện nay. 

 

4. Dịch vụ Pháp lý Điển hình  

Leadco luôn cung cấp các dịch vụ pháp lý tới khách hàng với trọng tâm là gia tăng giá trị 

bằng cách đưa ra các tư vấn chiến lược và các giải pháp kinh doanh tối ưu nhằm giúp khách 

hàng đạt được mục tiêu của mình. Các loại hình dịch vụ pháp lý điển hình mà chúng tôi hiện 

đang cung cấp là: 

 

 Tư vấn thường xuyên các vấn đề liên quan tới hoạt động, tuân thủ pháp luật và các 

giao dịch cụ thể trong lĩnh vực tài chính ngân hàng; 

 Tư vấn thành lập doanh nghiệp và thiết lập hoạt động tại Việt Nam; 

 Rà soát hợp đồng để đảm bảo vấn đề tuân thủ các quy định và pháp luật Việt Nam; 

 Hỗ trợ tiến hành các thủ tục hành chính để xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất, giấy đăng ký kinh doanh, giấy phép lao động và giấy chứng nhận đầu tư; 

 Tái cơ cấu doanh nghiệp bao gồm các giao dịch mua bán và sáp nhập, huy động vốn 

đầu tư và thanh toán nợ, cổ phần hóa và phối hợp lập kế hoạch thuế; 

 Tư vấn dài hạn các vấn đề liên quan đến quản trị doanh nghiệp và quản lý mối quan 

hệ với các cơ quan chính phủ; 

 Hỗ trợ các luật sư trong nội bộ doanh nghiệp để phối hợp giải quyết các thương vụ 

phức tạp; 

 Tìm hiểu các luật mới ban hành, đưa ra các ý kiến pháp lý và tham gia các dự án cải 

cách tư pháp; và 

 Hỗ trợ giải quyết tranh chấp bằng hòa giải, trọng tài và tranh tụng. 

 
5. Một số Dự án – Khách hàng Nổi bật 
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Leadco liên tục tư vấn cho các khách hàng trong rất nhiều giao dịch phức tạp diễn ra trong 

và ngoài lãnh thổ Việt Nam như sau: 

 

 Công ty đang đại diện cho các ngân hàng quốc tế lớn như Ngân hàng Commonwealth 

Bank of Australia (“CBA”), Ngân hàng Credit Agricole Corporate and Investment Bank 

(tiền thân là Ngân hàng “Calyon”) và Ngân hàng Oversea Chinese Banking 

Corporation (“OCBC”) trong rất nhiều vấn đề tài chính và ngân hàng cũng như các 

hoạt động kinh doanh hàng ngày. 

 Leadco đang tư vấn cho công ty Gemtek Technology Co. Ltd. (Đài Loan), một trong 

những công ty nước ngoài đầu tiên cung cấp các sản phẩm WILAN tại Việt Nam, 

trong việc ký kết Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh với một công ty viễn thông của Việt 

Nam (trị giá hợp đồng là 420 triệu USD).  

 Công ty đã đại diện cho Tổng Công ty Cổ phần Bảo hiểm Dầu khí Việt Nam (“PVI”), 

một trong các công ty bảo hiểm lớn nhất tại Việt Nam, trong mọi vấn đề liên quan đến 

doanh nghiệp cũng như các giao dịch bảo hiểm với khách hàng bao gồm bảo hiểm 

cho các dàn khoan dầu và tàu chở dầu.   

 Leadco đã tư vấn cho Ngân hàng Úc trong giao dịch tài chính cho dự án khai thác 

khoáng sản trị giá 34 triệu USD. 

 Leadco tư vấn cho Ngân hàng Singapore trong giao dịch tài chính dự án cho nhà máy 

nhiệt điện trị giá 125 triệu USD.  

 Công ty đã tư vấn cho giao dịch tài trợ/thuê mua 10 tàu bay Airbus A321-231 (trị giá 

580 triệu USD). 

 Công ty đã tư vấn cho giao dịch tài trợ/thuê mua 06 tàu bay ATR 72-500 (Bên thuê 

mua là Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam) (trị giá 120 triệu USD). 

 Công ty đã tư vấn cho giao dịch tài trợ/thuê mua 03 tàu bay Airbus A330-200 (Bên 

thuê mua là Hãng Hàng không Quốc gia Việt Nam) (trị giá 210 triệu USD). 

 Leadco đã đại diện cho Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam, một tổng công ty lớn tại Việt 

Nam, trong giao dịch mua cổ phần của một nhà máy sữa tại New Zealand. VINAMILK 

đã thành công trong việc đầu tư mua 17% cổ phần của nhà máy này (trị giá 12.5 triệu 

USD).    

 Leadco đã tư vấn cho công ty ASTK trong một thương vụ đầu tư với các nhà đầu tư 

Phương Tây để mua công nghệ trong lĩnh vực sản xuất vật liệu xây dựng (trị giá 60 

triệu USD).   

 Công ty đã tư vấn cho công ty Chứng khoán Nhật Bản trong việc thành lập hiện diện 

thương mại tại Việt Nam. 

 Công ty đã tư vấn cho một nhóm các công ty Nhật Bản trong việc thành lập khu công 

nghiệp chế xuất đầu tiên tại Việt Nam với tổng vốn đầu tư trực tiếp lên tới hơn 165 

triệu USD.  

 Leadco đã tư vấn cho một dự án phát triển dự án bất động sản của Nhật Bản tại Hà 

Nội trị giá 120 triệu USD. 

 Công ty đã tư vấn thành công cho một công ty sản xuất ô tô của Nhật Bản trong việc 

thiết lập hệ thống đại lý phân phối tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội. 
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 Công ty đã tư vấn cho một doanh nghiệp Nhà nước trong việc xây dựng một dàn 

khoan dầu nổi trị giá 350 triệu USD.  

 Leadco đã tư vấn cho một nhóm đầu tư Châu Âu trong việc thâu tóm một số công ty 

quảng cáo và truyền thông của Việt Nam.  

 Leadco đã tư vấn cho một công ty của Hoa K  trong liên doanh với một công ty sản 

xuất dây cáp quang và điện tại Việt Nam.  

 Leadco đã tư vấn cho một công ty phần mềm của Hoa K  trong vụ tranh chấp dân sự 

liên quan đến bảo vệ bản quyền tại Việt Nam. 

 Leadco đã hỗ trợ một công ty viễn thông lớn của Việt Nam trong việc theo đuổi vụ 

kiện một công ty viễn thông của Hoa K  lên Tòa án bang California thông qua việc 

hợp tác với một công ty luật của Hoa K , vụ tranh chấp này trị giá 37 triệu USD. 

 Công ty đang cộng tác với một công ty luật quốc tế để đại diện cho một công ty viễn 

thông lớn của Việt Nam trong vụ kiện vi phạm hợp đồng tại Trung Tâm Trọng Tài 

Quốc Tế Singapore với trị giá 11 triệu USD. 

 Công ty đại diện cho một công ty sản xuất nước giải khát của nước ngoài trong vụ 

tranh chấp hợp đồng bảo lãnh phát hành trái phiếu với một ngân hàng quốc tế trị giá 

hơn 40 triệu USD. 

 Công ty đại diện cho một nhóm công ty Việt Nam trong các hợp đồng liên doanh và tài 

trợ vốn cho các dự án phát triển bất động sản bao gồm nhà chung cư, trung tâm 

thương mại và khu công nghiệp. 

 Leadco đã đại diện cho một nhóm công ty Hàn Quốc trong nhiều dự án phát triển bất 

động sản và dự án liên doanh để xây dựng các khu công nghiệp. 

 Công ty đang tư vấn cho một công ty bất động sản của Nhật Bản trong vấn đề quản lý 

tài sản. 

 Công ty đã tư vấn cho một công ty xăng dầu Nhà nước trong thương vụ bán quyền sử 

dụng một số bất động sản cho một công ty nước ngoài. 

 Công ty đã tư vấn cho một tập đoàn kinh tế của Việt Nam về hợp đồng BOT để xây 

dựng nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt tại Hà Nội. 

 Leadco đang đại diện cho nhiều tập đoàn đầu tư nước ngoài trong các dự án BOT 

xây dựng cơ sở hạ tầng trong lĩnh vực năng lượng, giao thông vận tải và xử lý nước. 
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PHỤ LỤC – Lý lịch Luật sư 

LUẬT SƯ PHAN NGUYÊN TOÀN  

 

 
   
Liên hệ: 
Điện thoại: +844.3942.5633/104  
Di động: +849.0341.1098 
E-mail: toan.pn@leadcolawyers.com 

  
Gia nhập công ty từ: 1998 

 
Chức danh: Giám Đốc 
                     Luật sư Điều hành 

Là thành viên của: Hội Luật gia Việt Nam, Đoàn Luật sư Hà Nội, Liên Đoàn Luật sư Việt 
Nam, Liên đoàn Luật sư Thái Bình Dương, Hiệp hội Luật sư Quốc tế. 

Trình độ học vấn: 
Đại học Luật Yale, Hoa K , Thạc s  (1997)  
Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam, Cử nhân (1983)  

 

Ông Phan Nguyên Toàn là Luật sư Điều hành của Leadco và hoạt động tư vấn chủ yếu 

trong các lĩnh vực tài chính doanh nghiệp, tài chính dự án, bảo hiểm, năng lượng, các giao 

dịch phi biên giới, tái cơ cấu, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp, bất động sản, ngân hàng và 

viễn thông. Ông đã tham gia tư vấn cho rất nhiều giao dịch thương mại, dự án đầu tư, cơ sở 

hạ tầng và còn thường xuyên viết bài, diễn thuyết về sự đổi mới và phát triển của pháp luật 

Việt Nam nhất là trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng, tài chính dự án, hợp nhất và sáp nhập. 

 

Luật sư Toàn tốt nghiệp Đại học Yale University năm 1997 với bằng Thạc s  Luật Quốc tế 

(LL.M). Ông có bằng Thạc s  Quản trị Kinh doanh M.B.A. tại Đại học Kinh tế Quốc dân vào 

năm 1987 và đã tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội năm 1983. Ông hiện là thành viên của Hội 

Luật gia Việt Nam và Đoàn Luật sư Hà Nội. Trước khi gia nhập Leadco, Ông từng làm việc 

tại tại Bộ Tư pháp và Bộ Tài chính Việt Nam. Ông được nhiều tạp chí khảo sát và xếp hạng 

luật sư công nhận là một trong những luật sư tư vấn hàng đầu Châu Á trong nhiều năm. Gần 

đây nhất, Ông được các chuyên san luật Chambers Asia và The Legal 500 Asia Pacific bình 

chọn là Luật sư Doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam. 

 
 

mailto:toan.pn@leadcolawyers.com
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LUẬT SƯ ALEXANDRE LEGENDRE  

 

 

 
Liên hệ: 

Điện thoại: +844.3942.5633/105 

Di động: +849.1508.8273 
E-mail: alex.lg@leadcolawyers.com 

  
Gia nhập công ty từ: 2008 

 
Chức danh: Luật sư Thành viên 

 

Là thành viên của: Đoàn Luật sư Quebec, Canada và Hội Luật sư Canada. Đã được Bộ Tư 

Pháp Việt Nam cấp Giấy phép hành nghề tại Việt Nam của Luật sư nước ngoài. 
 
Trình độ học vấn: Đại học Ottawa, Ontario, Canada, Cử nhân (1992) 
 

Luật sư Legendre gia nhập Leadco với tư cách là Luật sư Thành viên vào tháng 12/2007. 

Ông là Luật sư người Canada hoạt động chính trong các lĩnh vực doanh nghiệp, thương 

mại, đầu tư và tài chính. Ông thường tư vấn cho các dự án đầu tư vào Việt Nam, tái cấu trúc 

doanh nghiệp, các liên doanh, các giao dịch mua bán và sáp nhập, huy động vốn cho dự án 

và giải quyết tranh chấp. Ông tốt nghiệp Đại học University of Ottawa với bằng Cử nhân luật 

dân sự vào năm 1992. Ông là thành viên của Đoàn Luật sư Quebec (từ năm 1993), Hội Luật 

sư Canada và đã được cấp giấy phép hành nghề tại Việt Nam. Trước khi tới Việt Nam, Luật 

sư Legendre hành nghề luật trong bảy năm với hai công ty lớn tại Montreal và làm việc với 

vai trò điều hành cấp cao trong ngành Công nghệ thông tin/ Viễn thông. Gần đây nhất, ông 

quản lý một công ty tư vấn quốc tế, nơi ông tham gia cơ cấu các giao dịch đầu tư cho các 

qu  đầu tư và các tổ chức lớn tại Đông Nam Á.  

 

Ông Legendre từng là Phó Chủ tịch và Thành Viên Ban Điều hành của Hiệp Hội Doanh 

Nghiệp Canada tại Việt Nam trong 5 năm kể từ năm 2009 và được Bộ trưởng, Chủ nhiệm 

Văn phòng Chính phủ Việt Nam bổ nhiệm vào Hội đồng Tư vấn Cải cách Thủ tục Hành 

chính (ACAPR). Ông cũng từng đại diện Hiệp Hội Doanh Nghiệp Canada tại Việt Nam tham 

gia vào Hội đồng Quản trị Liên minh Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam với Công ty Tài chính 

Quốc tế (Ngân hàng Thế giới) và Bộ Kế hoạch và Đầu tư Việt Nam. 
 

mailto:alex.lg@leadcolawyers.com
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LUẬT SƯ ĐINH NHẬT QUANG 

 

 
   
 

Liên hệ: 
Điện thoại: +844.3942.5633/115  
Di động: +849.0623.1777 
E-mail: quang.dn@leadcolawyers.com 

  
Gia nhập công ty từ: 2003 
 
Chức danh: Luật sư Thành viên 

    
Là thành viên của: Hội Luật gia Việt Nam, Đoàn Luật sư Hà Nội và Liên đoàn Luật sư Thái 
Bình Dương.  

 
Trình độ học vấn: 

Đại học Luật TLBU, Seoul, Hàn Quốc, Thạc S  Luật Quốc tế (2007)  

Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam, Cử nhân (1999) 

  

Luật sư Đinh Nhật Quang tư vấn chính trong lĩnh vực bảo hiểm, doanh nghiệp, tài chính, 

mua bán & sáp nhập, bất động sản, ngân hàng và tranh tụng. Ông Quang đã từng tư vấn 

nhiều giao dịch đầu tư và thương mại tại Việt Nam. 

 

Trước khi gia nhập Leadco, ông Quang đã làm việc cho công ty Luật Hàn Quốc Yuchon, 

hãng luật có trụ sở chính đặt tại Seoul. Ông Quang hiện đang là trưởng nhóm tư vấn Bảo 

hiểm và Tài chính của Leadco. Nhóm của ông Quang đang tư vấn cho một trong những 

doanh nghiệp bảo hiểm lớn nhất Việt Nam. 
 

 
 

 
 
 

mailto:quang.dn@leadcolawyers.com
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LUẬT SƯ NGÔ GIA LONG 

 

   

 
Liên hệ: 
Điện thoại: +844.3942.5633/107  
Di động: +849.8484.2928  
E-mail: long.ng@leadcolawyers.com 

  
Gia nhập công ty từ: 2010 
 
Chức danh: Luật sư Thành viên 

    
Là thành viên của: Hội Luật gia Việt Nam, Đoàn Luật sư Hà Nội và Liên Đoàn Luật sư Việt 
Nam.  

 
Trình độ học vấn: 

Đại học Luật Hà Nội, Hà Nội, Việt Nam, Cử nhân (2010) 

  

Ông Ngô Gia Long đã tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội chuyên ngành Luật Kinh tế Quốc tế 

vào năm 2010. Ông là Luật sư thành viên của Leadco đồng thời là trưởng nhóm Tài chính - 

Ngân hàng.   

 

Ông Long hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực mua bán và sáp nhập doanh nghiệp, dự án đầu 

tư và đầu tư tài chính, hàng không và bảo hiểm. Với hơn 10 năm làm việc trong nhiều lĩnh 

vực cho một trong những hãng luật hàng đầu Việt Nam, ông đã nhận được sự tin tưởng và 

đánh giá cao của khách hàng đối với các ý kiến tư vấn pháp lý của mình. Các khách hàng tư 

vấn thường xuyên của Luật sư Long bao gồm các hãng hàng không nội địa, các công ty cho 

vay tài chính quốc tế và các ngân hàng lớn nhất thế giới và khu vực hoạt động kinh doanh 

tại Việt Nam.   
 
 

 
 
 

mailto:quang.dn@leadcolawyers.com
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LUẬT SƯ NGUYỄN THỊ HẢI YẾN 

 

 

 
Liên hệ: 
Điện thoại: +8424.3942.5633/111  
Di động: +849.1535.7951 
E-mail: yen.nh@leadcolawyers.com 
 
Gia nhập công ty từ: 2009 

 
Chức danh: Luật sư Thành viên 
 
Là thành viên của: Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Hội Luật 
gia Việt Nam 

 

Trình độ học vấn: Đại học Luật Hà Nội, Việt Nam, Cử nhân (2004)  

 

Bà Nguyễn Thị Hải Yến là Luật sư Thành viên của công ty và hoạt động chủ yếu trong lĩnh 

vực tư vấn doanh nghiệp và đầu tư, cấp phép, tái cấu trúc doanh nghiệp, mua bán và sáp 

nhập, bất động sản và lao động. Bà đã tư vấn nhiều thương vụ đầu tư nước ngoài vào Việt 

Nam, tư vấn thành lập doanh nghiệp, thực hiện nhiều thủ tục cấp các loại giấy phép, tư vấn 

và giải quyết tranh chấp lao động, nội quy lao động cũng như mua bán và sáp nhập doanh 

nghiệp. 

 

Bà Yến tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội vào năm 2004, hoàn thành khóa đào tạo luật sư tại 

Học viện Tư pháp vào năm 2006. Bà là thành viên của Đoàn Luật sư thành phố Hà Nội, Liên 

đoàn Luật sư Việt Nam và Hội Luật gia Việt Nam từ năm 2010, thành viên của Liên đoàn 

Luật sư Thái Bình Dương IPBA năm 2011-2012. 

 

Trước khi gia nhập Leadco, bà Yến làm việc cho một công ty luật khác với vị trí luật sư tập 

sự hoạt động trong các mảng tranh tụng, tranh chấp lao động, thủ tục hành chính, các vấn 

đề doanh nghiệp như thành lập, sáp nhập, chuyển đổi loại hình, chuyển nhượng vốn trong 

các doanh nghiệp. 

mailto:yen.nh@leadcolawyers.com
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LUẬT SƯ PHAN THU TRANG 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Liên hệ: 
Điện thoại: +8428.3821.5243/112 
E-mail: trang.pt@leadcolawyers.com 
 
Gia nhập công ty từ: 2020 

 
Chức danh: Luật sư Thành viên 
 
Là thành viên của: Đoàn Luật sư thành phố Hồ Chí Minh, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Hội 
Luật gia Việt Nam, Đoàn Luật sư bang California, Hoa K   

 

Trình độ học vấn:  
Đại học Pacific, Trường Luật McGeorge, Hoa K , Tiến s  luật (2015) 
Đại học Indiana, Hoa K , Cử nhân Tài chính (2012)  

 

Bà Phan Thu Trang là Luật sư Thành viên của Leadco chủ yếu tư vấn trong các lĩnh vực 

mua bán & sáp nhập, đầu tư nước ngoài, phát triển dự án bất động sản, khách sạn, nghỉ 

dưỡng, doanh nghiệp và thương mại. 

 

Luật sư Trang là thành viên tích cực của Đoàn Luật sư bang California và Đoàn Luật sư 

Thành phố Hồ Chí Minh. Bà là Tiến s  Luật của Trường Đại học Pacific, Trường Luật 

McGeorge, Hoa K  (2015) và đồng thời là Cử nhân Tài chính của  Trường Đại học Indiana, 

Hoa K  (2012). 

 

Trước khi gia nhập Leadco, bà Trang có kinh nghiệm hành nghề luật tại hai công ty luật 

quốc tế hàng đầu tại Việt Nam. Công việc chủ yếu của Luật sư Trang là tư vấn các giao dịch 

phi biên giới, đầu tư nước ngoài, các giao dịch mua bán & sáp nhập trong lĩnh vực y tế, bất 

động sản và sản xuất, dự án phát triển nhà ở thương mại ở thành phố Hồ Chí Minh, các dự 

án khách sạn, condotel, và khu nghỉ dưỡng ở miền Trung và miền Nam Việt Nam.  
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LUẬT SƯ MAYU MORIMOTO   
 

 

 
Liên hệ: 
Điện thoại: +844.3942.5633/110  
E-mail: mmo@leadcolawyers.com 

 
Gia nhập công ty từ: 2008 
 
Chức danh: Luật sư Cố vấn 
 
Trình độ học vấn: 

Đại học Công Nghệ Sydney, Úc, Thạc sĩ Luật học và chứng chỉ hành nghề Luật (MLLP) 

(2008)  

Đại học Sophia, Nhật Bản, Cử nhân Luật Quốc tế (2004) 

 

Bà Mayu Morimoto là luật sư bang New South Wales, Úc. Bà là Luật sư Nhật Bản đầu tiên 

được Bộ Tư pháp cấp chứng chỉ hành nghề tại Việt Nam. 

  

Các hoạt động tư vấn của Luật sư Morimoto chủ yếu liên quan tới hoạt động đầu tư của 

Nhật Bản tại Việt Nam như các hoạt động thương mại và doanh nghiệp của các công ty, tổ 

chức kinh tế Nhật Bản, thành lập công ty, xin cấp giấy phép, các hợp đồng hợp tác khu vực 

và các giao dịch thương mại xuyên biên giới liên quan đến các nhà đầu tư nước ngoài tại 

Việt Nam. Bà Morimoto còn tư vấn và viết bài hàng tháng cho Tổ chức Xúc tiến Thương mại 

Nhật Bản JETRO.  
 

mailto:mmo@leadcolawyers.com

