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“Hãy nghĩ đến hiệu quả của mạng lưới hơn 3.600 luật sư tại 
98 quốc gia có cùng mục tiêu: Hỗ trợ khách hàng giải quyết 
những vấn đề nan giải không chỉ trên phương diện pháp lý.

PwC Legal toàn cầu 
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Trong bối cảnh thế giới không ngừng đổi mới, các doanh nghiệp ngày càng quan tâm đến dịch vụ pháp lý có thể giúp họ 
nghĩ khác biệt, nhanh chóng xác định được cơ hội và rủi ro và đưa ra những lời khuyên pháp lý rõ ràng. Chúng tôi hỗ trợ 
khách hàng mở rộng giá trị trong các dự án thương mại của mình bằng việc cung cấp một đội ngũ nhân sự tư vấn đa 
dạng và phù hợp nhất cho từng vụ việc, bao gồm luật sư, cố vấn, tư vấn thương mại, tư vấn tài chính, kế toán viên, 
chuyên gia thuế và nhiều chuyên gia tư vấn khác, nhằm xây dựng một giải pháp hiệu quả nhất cho khách hàng. Điều 
này có nghĩa là khách hàng luôn có một đội ngũ tư vấn có thể giải quyết mọi khía cạnh của một vụ việc, đem đến kết 
quả tốt hơn cho doanh nghiệp.

Bắc Mỹ
Canada

Châu Phi
Algeria, Angola, Cameroon, Chad, Congo, Ai Cập, Equatorial Guinea,  
Gabon, Ghana*, Bờ Biển Ngà, Kenya, Madagascar, Mauritius, Ma Rốc,  
Mozambique, Nigeria, Senegal, Nam Phi, Tunisia, Uganda

Mexico & các nước
Bắc-Nam Mỹ
Costa Rica, 
El Salvador, 
Guatemala, 
Honduras, Mexico, 
Nicaragua, Panama

Nam Mỹ
Argentina, Brazil, Chile,  
Colombia, Ecuador, Paraguay,  
Peru, Uruguay, Venezuela

Vùng Caribe
Barbados, Cộng hòa Dominica, 
Trinidad &  Tobago * Ghana & Ireland: Chỉ tư vấn lao động và nhập cư

98
Quốc gia

>3,600
Luật sư 

Tây Âu
Áo, Bỉ, Síp, Đan Mạch, Phần Lan, Pháp, Đức,  Gibraltar, Hy Lạp, Iceland, Ý, 
Luxembourg, Malta, Hà Lan, Na Uy, Ireland*, Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha, Thụy 
Điển, Thụy Sỹ, Thổ Nhĩ Kỳ, Vương quốc Anh

Trung Đông Âu/Khối thịnh vượng chung 
các quốc gia độc lập

Albania, Azerbaijan, Belarus, Croatia, Cộng 
hòa Séc, Estonia, Georgia, Hungary,  

Kazakhstan, Latvia, Lithuania, 
Macedonia,  Moldova,

 Montenegro, 
Phần Lan, 

Romania, Serbia,
 Slovakia,  Slovenia, 
Ukraine, Uzbekistan

Châu Á Thái Bình Dương
Úc,  Campuchia, Trung 

Quốc, Hong Kong, 
Indonesia,  Ấn Độ, Nhật 

Bản, CHDCND Lào, Mông 
Cổ, New  Zealand, 

Philippines, Singapore, Đài 
Loan, 

Thái Lan, Việt Nam



Trong khi chất lượng dịch vụ chuyên môn xuất sắc luôn là 
giá trị cốt lõi mà chúng tôi đang đem đến cho khách hàng, 
phạm vi hoạt động mang tính toàn cầu và những am hiểu về 
thị trường địa phương lại là điều khiến chúng tôi khác biệt 
nhằm cung cấp dịch vụ toàn diện đến khách hàng.

Về PwC Legal Việt Nam

Công Ty Luật TNHH PwC Việt Nam được Bộ Tư pháp cấp phép hoạt động vào năm 2000, chúng tôi có văn phòng tại cả 
Hồ Chí Minh và Hà Nội. Chúng tôi là thành viên trong mạng lưới công ty cung cấp dịch vụ pháp lý của PwC trên toàn cầu. 
Cho dù dự án thương mại của bạn là gì, chúng tôi luôn có những chuyên gia có kiến thức và am hiểu tương ứng để đáp 
ứng nhu cầu kinh doanh của bạn. 

Điều khiến chúng tôi khác biệt

• Chỉ duy nhất một đầu mối chịu trách nhiệm xuyên suốt dự án của bạn với PwC
• Dịch vụ liền mạch không bị gián đoạn giữa các nhà cung cấp dịch vụ khác nhau, giúp bạn tiết kiệm chi phí và thời gian
• Tầm nhìn dự liệu trước những vấn đề mà doanh nghiệp có thể gặp phải

3

PwC Legal Việt Nam

Tại PwC, chúng 
tôi tin rằng pháp 
luật kinh doanh 
nên hỗ trợ doanh 
nghiệp, thay vì 
phức tạp hóa nó.

“



Dịch vụ pháp lý của
PwC Legal tại Việt Nam
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• Tư vấn cấu trúc ban đầu và tư vấn pháp lý cho việc gia nhập thị trường
• Tư vấn thành lập công ty, chi nhánh hoặc văn phòng đại diện
• Soạn thảo hợp đồng liên doanh, điều lệ công ty và thỏa thuận cổ đông
• Hỗ trợ các thủ tục cấp phép và các thủ tục pháp lý sau cấp phép, bao 

gồm cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp và các giấy phép hoạt động.

Gia nhập thị trường

Hỗ trợ Quý khách hàng thành lập doanh nghiệp mới tại Việt Nam

• Tư vấn về pháp luật doanh nghiệp và thương mại
• Soạn thảo và rà soát các hợp đồng thương mại như hợp đồng nhượng quyền,                

hợp đồng cung ứng hàng hóa và dịch vụ, sản xuất, phân phối v.v.
• Tư vấn về các yêu cầu pháp lý và quy định pháp luật liên quan đến hoạt động kinh 

doanh

Tư vấn về pháp luật doanh nghiệp và thương mại 
Cung cấp dịch vụ tư vấn toàn diện liên quan đến pháp luật doanh nghiệp 
và thương mại cho Quý khách hàng: 

• Dịch vụ thẩm định pháp lý
• Hỗ trợ thực hiện giao dịch bao gồm tư vấn về cấu trúc giao dịch, hỗ trợ đàm phán và chuẩn bị hợp đồng 

mua bán và các tài liệu giao dịch, hỗ trợ thủ tục cấp phép
• Tư vấn về sắp xếp, tổ chức lại hoạt động của doanh nghiệp sau khi hoàn tất giao dịch

Mua bán và sáp nhập

Liên quan đến giao dịch mua bán và sáp nhập mà Quý khách hàng là bên bán hoặc bên mua, đối tác giao 
dịch trong và ngoài nước, bất kể quy mô giao dịch lớn, trung bình hay nhỏ, chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ 
pháp lý với phạm vi bao gồm:

• Tư vấn các quy định pháp luật và các yêu cầu pháp lý đối với hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực bất động 
sản, bao gồm mua bán tài sản và chuyển nhượng quyền sử dụng đất

• Soạn thảo các hợp đồng liên quan đến giao dịch bất động sản, ví dụ như hợp đồng mua bán/chuyển 
nhượng, hợp đồng cho thuê, hợp đồng xây dựng

• Tư vấn cấu trúc của các dự án bất động sản từ khía cạnh pháp lý
• Cung cấp dịch vụ thẩm định, tư vấn tình trạng pháp lý cũng như những vấn đề liên quan đến quyền sở hữu 

bất động sản
• Hỗ trợ thực hiện các giao dịch chuyển nhượng dự án bất động sản 
• Tư vấn về thủ tục cấp phép liên quan đến bất động sản

Bất động sản 

Với vị thế ngày càng quan trọng của bất động sản trong hầu hết các lĩnh vực kinh doanh, liên quan đến các 
giao dịch về bất động sản mà Quý khách hàng là chủ sở hữu, nhà đầu tư hay bên cho vay, chúng tôi có thể 
cung cấp dịch vụ pháp lý với phạm vi bao gồm:

• Tư vấn và hỗ trợ Quý khách hàng thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan đến đăng ký nhãn hiệu, đăng ký bản 
quyền và đăng ký hợp đồng chuyển giao công nghệ

• Soạn thảo hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng li-xăng và đăng ký với cơ quan có thẩm quyền liên quan
• Tư vấn các quy định pháp luật Việt Nam liên quan đến bảo mật dữ liệu và an ninh mạng

Sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ

Hỗ trợ khách hàng định vị những vấn đề pháp lý hoặc yêu cầu liên quan đến sở hữu trí tuệ và chuyển giao 
công nghệ 
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• Tư vấn về các quy định pháp luật liên quan đến lao động
• Rà soát việc tuân thủ pháp luật lao động
• Chuẩn bị và rà soát hợp đồng lao động, nội quy lao động, quy tắc ứng xử và thỏa ước lao động tập 

thể
• Tư vấn về việc chấm dứt hợp đồng lao động và giải quyết tranh chấp lao động

Lao động và nhân sự

Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật lao động đa quốc gia từ khi Quý khách hàng mới thành lập doanh nghiệp, 
trong quá trình vận hành doanh nghiệp hay xuyên suốt quá trình tái cấu trúc và chấm dứt hoạt động

• Tư vấn về các yêu cầu pháp lý và quy định pháp luật liên quan đến các hoạt 
động trong lĩnh vực dịch vụ tài chính

• Tư vấn các vấn đề liên quan đến quản lý ngoại hối, bao gồm các khoản vay/trả 
nợ nước ngoài và chuyển lợi nhuận ra nước ngoài

• Rà soát và soạn thảo hợp đồng vay và các giao dịch bảo đảm
• Hỗ trợ việc đăng ký khoản vay nước ngoài với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

Dịch vụ tài chính ngân hàng 

Hỗ trợ các doanh nghiệp và các tổ chức hoạt động trong lĩnh vực tài chính đối với các 
yêu cầu pháp lý và quy định pháp luật liên quan

• Rà soát và đánh giá mức độ tuân thủ pháp luật Việt Nam của doanh nghiệp liên 
quan đến quá trình thành lập doanh nghiệp, lao động, chế độ báo cáo, v.v.

• Tư vấn hoàn thiện các quy định và chính sách của công ty nhằm tuân thủ các 
quy định pháp luật

Rà soát tuân thủ

Cung cấp dịch vụ đánh giá độc lập về vấn đề tuân thủ pháp luật Việt Nam

• Dịch vụ thư ký doanh nghiệp, bao gồm tư vấn và thực hiện các quy định tuân thủ hàng năm
• Hỗ trợ Quý khách hàng các thủ tục cấp phép trong suốt quá trình hoạt động của doanh nghiệp, bao 

gồm cấp mới và điều chỉnh các giấy phép kinh doanh và giấy chứng nhận của công ty theo quy định 
của các cơ quan cấp phép Việt Nam 

Tuân thủ pháp luật và quản trị doanh nghiệp 

Tư vấn về cơ cấu quản trị doanh nghiệp đa quốc gia với phương thức tiếp cận thống nhất cho phạm vi trong 
nước, khu vực và quốc tế

• Tư vấn tái cấu trúc doanh nghiệp đa quốc gia, tái tổ chức doanh nghiệp và tái cấu trúc vốn
• Tư vấn hoạt động mua lại hoặc chuyển nhượng tài sản
• Soạn thảo hợp đồng tái cấu trúc doanh nghiệp và các thỏa thuận thương mại liên quan đến tái cấu trúc
• Các dịch vụ hỗ trợ sau tái cấu trúc

Tái cấu trúc doanh nghiệp toàn cầu

Hỗ trợ tư vấn Quý khách hàng đối với các mô hình tái cấu trúc doanh nghiệp và tái tổ chức hoạt động 
kinh doanh mà Quý khách hàng đang cân nhắc 

• Đánh giá các loại tranh chấp và tư vấn về khả năng xảy ra khiếu kiện/khiếu nại, tư vấn chiến lược xử 
lý khủng hoảng từ góc độ pháp lý

• Tư vấn các chiến lược giải quyết tranh chấp (đàm phán trước phiên tòa, trọng tài và tranh tụng tại tòa)

Giải quyết tranh chấp 

Hỗ trợ giải quyết tranh chấp và khiếu nại có khả năng gây rủi ro và ảnh hưởng đến danh tiếng của 
doanh nghiệp



Trần Thị Thân Niệm
Luật sư cấp cao, TP.HCM
ĐTDĐ: +84 908893987
tran.thi.than.niem@pwc.com

Trần Hoàng Phương Hằng
Luật sư cấp cao, TP.HCM
ĐTDĐ: +84 909588518
hang.tran@pwc.com

Jason Le
Luật sư cấp cao, TP.HCM
ĐTDĐ: +84 902704059
jason.le@pwc.com

Dương Trung Kiên
Luật sư cấp cao, Hà Nội
ĐTDĐ: +84 773455877
duong.trung.kien@pwc.com

Phan Thị Thùy Dương
Luật sư điều hành, TP.HCM
ĐTDĐ: +84 903338770
phan.thi.thuy.duong@pwc.com

Eva Szurminska Jaworska
Luật sư điều hành, TP.HCM
ĐTDĐ: +84 909149727
eva.jaworska@pwc.com

Đội ngũ của chúng tôi
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Hứa Lệ Minh
Luật sư (tiếng Trung), TP.HCM
ĐTDĐ: +84 916699096
hua.le.minh@pwc.com

Cao Nguyệt Hương
Luật sư, TP.HCM
ĐTDĐ: +84 903056704
cao.nguyet.huong@pwc.com

Nguyễn Thị Nga
Luật sư, Hà Nội
ĐTDĐ: +84 985 021 629
nguyen.thi.nga@pwc.com



Liên hệ
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Thành phố Hồ Chí Minh

Tầng 8, Saigon Tower
29 Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh
ĐT:+ 84 28 3823 0796

Hà Nội

Tầng 16, Keangnam Hanoi Landmark 72,
Đường Phạm Hùng, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
ĐT:+84 24 3946 2246 

Liên hệ với chúng tôi:

Phan Thị Thùy Dương
Luật sư điều hành, TP.HCM
phan.thi.thuy.duong@pwc.com

Eva Szurminska Jaworska
Luật sư điều hành, TP.HCM
eva.jaworska@pwc.com
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