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CÔNG TY LUẬT VIỆT KIM 

(VIETKIMLAW) 

Trụ sở:  Tầng 5, Tòa nhà SHB, 34 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội 

Điện thoại: 0432.899.888   -  Hot : 0975.999.836 

Email: info@vietkimlaw.com   -  Web : www.vietkimlaw.com 

1. THÀNH LẬP & TƯ CÁCH 

Việt Kim hoạt động thực tế từ năm 2010 với tiền thân là Công ty TNHH Tư vấn 

Việt Kim do Sở kế hoạch và đầu tư TP Hà Nội cấp giấy chứng nhận.  

Đến đầu năm 2014, Công ty Luật TNHH Việt Kim chính thức ra đời với tư cách là 

một Tổ chức Hành nghề Luật sư, hoạt động theo Luật Luật sư – được Sở Tư pháp 

TP Hà Nội cấp giấy phép hoạt động. 

Đến nay, thông tin pháp lý đầy đủ của Việt Kim và đơn vị trực thuộc như sau : 

- Pháp nhân chính thức:   

 CÔNG TY LUẬT TNHH VIỆT KIM 

ĐKHĐ : 01.02.0999/TP/ĐKHĐ cấp bởi Sở Tư pháp TP Hà Nội 

Trụ sở : Tầng 5, Tòa nhà SHB, số 34 phố Giang Văn Minh, phường Kim Mã, quận 

Ba Đình, TP Hà Nội 

Ngày thành lập : 25/02/2014 

Lĩnh vực : Tư vấn pháp luật, tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng, các dịch vụ 

pháp lý khác. 

Giám đốc, đại diện:  Luật sư Đỗ Hữu Đĩnh 

- Đơn vị trực thuộc:  

 1. CHI NHÁNH TP HCM - CÔNG TY LUẬT TNHH VIỆT KIM  

ĐKHĐ số: 41.06.2246/TP/ĐKHĐ    

Cơ quan cấp: Sở Tư pháp TP Hồ Chí Minh 

Địa chỉ : Lầu 3, tòa nhà 40/21 Bàu Cát 2, phường 14, quận Tân Bình, thành phố 
Hồ Chí Minh. 

mailto:info@vietkimlaw.com
http://www.vietkimlaw.com/
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  2. TRUNG TÂM NGHIỆP VỤ, NGHIÊN CỨU & THỰC HÀNH  LUẬT  

 (VPGD CÔNG TY LUẬT VIỆT KIM) 

 QĐ thành lập : số 06/2015/LS-VK 

 Ghi nhận tại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động do Sở Tư pháp TP Hà Nội cấp 
 đăng ký điều chỉnh bổ sung ngày 24/02/2016 

  Địa chỉ : Tầng 5, nhà C, 236 Hoàng Quốc Việt, quận  Bắc Từ Liêm, Hà Nội. 
  
 3. CHI NHÁNH THÁI NGUYÊN – CÔNG TY LUẬT TNHH VIỆT KIM 

 Giấy chứng nhận ĐKHĐ số: số 06/2015/LS-VK 

 Do : Sở Tư pháp tỉnh Thái Nguyên cấp ngày  10/10/2016 

  Địa chỉ : Số 217 phố Lương Ngọc Quyến, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. 
  
 
2. MỤC TIÊU, TẦM NHÌN - SỨ MỆNH & CÁC GIÁ TRỊ 

2.1.  Mục tiêu & Tầm Nhìn 

Bằng đam mê nghề nghiệp, khát vọng tiên phong - 

cùng chiến lược phát triển bền vững, Việt Kim 

phấn đấu trở thành Hãng Luật hàng đầu Việt Nam, 

hướng đến trở thành một Hãng luật mang tầm khu 

vực và quốc tế. 

Việt Kim mong muốn tạo nên một thương hiệu 

Luật của người Việt mang tầm khu vực và quốc tế . 

Bởi vậy, “Trở thành một Hãng Luật mang tầm khu vực và Quốc tế - nơi hội tụ của 

những Luật sư, Chuyên gia pháp lý Xuất Sắc nhất - và - là nơi cung cấp các Dịch 

vụ pháp lý Chuyên Nghiệp nhất” chính là mục tiêu cũng là tầm nhìn của Luật Việt 

Kim. 

2.2. Sứ Mệnh 

Với khẩu hiệu: “Việt Kim – Chuyên Gia Pháp 

luật” – Việt Kim tự tin khẳng định là Chuyên 

Gia về Pháp luật Việt, cam kết sẽ trở thành Kim 

Chỉ Nam chính xác cho mọi vấn đề về pháp luật 

Việt Nam và trên đất nước Việt Nam. 
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Theo đó, sứ mệnh của Việt Kim luôn là rõ ràng và nhất quán: 

-  Đối với Khách hàng:  “Phòng ngừa rủi ro – Giải quyết vướng mắc – Định hướng 

thành công” trên cơ sở cung cấp các Dịch vụ pháp lý Tốt nhất – Toàn diện nhất – 

Chuyên nghiệp nhất. Đó chính là sứ mệnh của Việt Kim đối với Quý khách hàng. 

-  Đối với Thành viên và Đối tác:  “Tạo dựng uy tín tập thể - Nâng cao vị thế cá 

nhân - Thụ hưởng lợi ích xứng tầm” trên cơ sở đề cao tinh thần thiện chí, trung 

thực, hợp tác cùng phát triển. Đó chính là sứ mệnh của Việt Kim đối với các thành 

viên và quý đối tác. Việt Kim luôn cố gắng và tin tưởng sẽ là nơi hội tụ của những 

Luật sư, chuyên gia pháp lý nhiệt tâm nhất và xuất sắc nhất. 

-  Đối với Nhân viên:  “Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp – Tạo điều 

kiện phát huy & nâng cao năng lực cá nhân – Gia tăng thu nhập & phúc lợi xứng 

đáng – Tạo cơ hội phát triển nghề nghiệp tốt nhất”. Đó là sứ mệnh Việt Kim phải 

thực hiện cho tất cả nhân viên của mình. 

-  Đối với Xã hội: “Thúc đẩy xã hội phát triển - Góp phần xây dựng xã hội công 

bằng, giàu mạnh, văn minh” trên cơ sở của một nền pháp quyền vững mạnh – nơi 

mà Pháp Luật luôn là Kim chỉ nam cho mọi hành động trong xã hội. Đó chính là 

sứ mệnh cao cả của Việt Kim. 

Với những định hướng rõ ràng ngay từ khi khởi lập, và với những gì đã thể hiện 

trong suốt thời gian hoạt động, cùng với những cam kết dịch vụ mang tính lâu dài 

cho khách hàng… Có thể thấy rằng: Luật Việt Kim đang từng bước khẳng định 

giá trị và đẳng cấp của một hãng luật hàng đầu mang tầm quốc tế. 

Luật Việt Kim tin tưởng sẽ trở thành “điểm tựa pháp lý” vững chắc cho toàn bộ 

quá trình hoạt động và phát triển của quý khách. 

2.3.  Giá trị cốt lõi :   “TÂM ĐỨC – TRÍ TUỆ – UY TÍN – HIỆU QUẢ” 

-  Tâm Đức: Việt Kim đặt chữ Tâm làm cơ sở để tồn tại; phải có tâm với xã hội, tận 

tâm với khách hàng, tâm huyết với nghề nghiệp, và phải giữ tâm trong sáng trên 

cơ sở thượng tôn pháp luật, tuân thủ đạo đức nghề nghiệp luật sư. 

-  Trí Tuệ: Việt Kim coi trí tuệ là nền tảng để phát triển; có trí tuệ là có sự sáng tạo, 

từ đó đánh giá được vấn đề, dự phóng được rủi ro, và tìm kiếm được giải pháp tốt 

nhất. 



 CÔNG TY LUẬT VIỆT KIM 
 
 

www.vietkimlaw.com                                              6 | 2 4                                         Hotline: 04.32.899.888 

-  Uy Tín: Việt Kim luôn đặt Uy Tín lên hàng đầu nhằm bảo đảm sự tồn tại và phát 

triển được bền vững. Bảo vệ chữ Tín như bảo vệ nhân phẩm của chính mình; luôn 

thực thi đúng thỏa thuận, và nỗ lực hết mình để đảm bảo đúng cam kết. 

-  Hiệu Quả: Việt Kim luôn hiểu rằng kết quả là mục tiêu mà Khách hàng hướng 

tới, mọi yếu tố khác sẽ không có giá trị với khách hàng một khi kết quả không đạt 

được. Vì vậy, lên trên hết, tính Hiệu Quả sẽ luôn được đặt ra xuyên suốt quá trình 

giải quyết công việc và là cơ sở để nhận được sự hài lòng của khách hàng, và đó 

cũng chính là cơ sở để nói lên giá trị thực tế của Việt Kim. 

 Tâm Đức & Trí tuệ là điều kiện cần, còn Uy Tín & Hiệu Quả là điều kiện đủ để 

đảm bảo cho sự thành công của Việt Kim. 

3. NĂNG LỰC NHÂN SỰ 

3.1. Đội ngũ Luật sư 

Hiện tại, đội ngũ Luật sư của Việt Kim đang trên 10 Luật sư, Luật sư tập sự - toàn 

bộ đền là các chuyên gia pháp lý chuyên nghiệp và có uy tín tại Việt Nam. 

Trong số đó, Hội đồng thành viên của Việt Kim bao gồm:  

+ 1. Luật sư, Tiến sĩ Nguyễn Bình An,  

+ 2. Luật sư Đỗ Hữu Đĩnh,  

+ 3. Luật gia Nguyễn Đình Anh, 

 + 4. Luật sư, Thạc sỹ Đặng Văn Vượng, 

 + 5. Luật sư Vũ Vinh Quang 

Đây là toàn bộ các Luật sư thành viên thuộc Hội đồng thành viên của Công ty Luật 

Việt Kim – là cơ quan cao nhất về mặt hoạt động hành chính, hoạt động chuyên 

môn của Công ty và có quyền quyết định mọi vấn đề của Công ty. 

Chi tiết Danh sách đội ngũ Luật sư, Cộng sự của Việt Kim theo file đính kèm. 

3.2. Cộng sự - Luật sư liên kết, Chuyên gia cố vấn 

- Cộng sự - Luật sư liên kết: Là các Luật sư, chuyên gia pháp lý đang là cộng sự 

thường xuyên phối hợp giải quyết công việc với Việt Kim - nhưng về mặt pháp lý 

đang hoạt động tại các cơ quan, tổ chức khác. 
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Hiện Việt Kim có gần 50 Luật sư liên kết chiến lược tại tất cả các tỉnh thành trong 

cả nước, Và một số Luật sư nước ngoài là luật sư liên kết của Việt Kim. 

- Chuyên gia Cố vấn : là các các chuyên gia trong các lĩnh vực chuyên biệt như gồm 

Tài chính, Môi trường, Công nghệ, Nghệ thuật…  Các chuyên gia cố vấn có mối 

liên hệ chặt chẽ với Việt Kim, và luôn luôn sẵn sàng hợp tác, cố vấn cho Việt Kim 

trong từng vụ việc cụ thể trong phạm vi lĩnh vực chuyên sâu của mình. 

 Hiện Việt Kim hàng chục cố vấn trong các lĩnh vực chuyên sâu. 

3.3. Nhân viên : 

Nhân viên của Việt Kim bao gồm các chuyên viên pháp lý, chuyên viên hành 

chính, các nhân viên, trợ lý luật sư, các nhân viên văn phòng, tài chính kế toán… 

Số lượng nhân viên chính thức (trụ sở Hà Nội, Chi nhánh Sài Gòn, Chi nhánh 

Thái Nguyên, Trung tâm nghiệp vụ, nghiên cứu & thực hành luật): dao động trên 

dưới 20 người. 

4. LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG VÀ KINH NGHIỆM 

 Chuyên môn và kinh nghiệm công tác của Luật sư trong Công ty Luật Việt Kim  

trong các lĩnh vực nói chung như sau: 

- Công ty, Luật sư (kinh nghiệm trước và sau khi thành lập): 

Stt Loại hình Dịch vụ 
Kinh 

nghiệm 

1 
- Tư vấn Dự án: lập dự án, báo cáo nghiên cứu khả thi, xin 
cấp phép thực hiện dự án, mua bán, chuyển nhượng dự án 

05 năm 

2 
- Tư vấn Đầu tư nước ngoài: đầu tư nước ngoài vào Việt 
Nam ; và đầu tư Việt Nam ra nước ngoài. 

08 năm 

3 
- Tư vấn Doanh nghiệp: khởi lập và quản trị doanh nghiệp, 
quản lý nhân sự, cơ cấu và tái cơ cấu doanh nghiệp, mua 
bán, sáp nhập doanh nghiệp. 

08 năm 

4 
- Tư vấn thuế - tài chính – ngân hàng, chứng khoán: tư vấn 
hỗ trợ tài chính doanh nghiệp ; kêu gọi đầu tư ; kiểm soát 
tài sản. 

04 năm 

5 - Tư vấn nhà đất & xây dựng : cấp giấy tờ nhà đất, sang tên, 
đổi chủ nhà đất, giải quyết thừa kế, ly hôn liên quan đến 

08 năm 
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phân chia nhà đất; cấp phép xây dựng… 

6 
- Tư vấn Sở hữu trí tuệ : đăng ký bản quyền, nhượng quyền 
thương mại, frienchise, lixăng 

08 năm 

7 
- Đại diện ngoài tố tụng : luật sư đại diện cá nhân, pháp 
nhân trong các giao dịch dân sự, thương mại 

07 năm 

8 
- Tham gia tố tụng: giải quyết tranh chấp kinh tế, dân sự, 
thương mại. 

07 năm 

- Điều kiện kinh nghiệm trong vị trí tuyển dụng nhân sự : 

Stt Vị trí nhân viên Lĩnh vực chuyên môn Kinh nghiệm 

1 
Luật sư ; Chuyên 

viên chính ; 

Đủ các lĩnh vực : 

- 1. Tư vấn Đầu tư – Dự án - 
Doanh nghiệp – Kinh doah & 
Thương mại 

- 2. Tư vấn pháp luật về Thuế - 
Tài chính – Kế toán & Ngân 
hàng; 

- 3. Tư vấn Nhà đất – Bất động 
sản & Xây dựng 

- 4. Bảo hộ Sở hữu trí tuệ 

- 5. Dân sự - Thừa kế & Hôn 
nhân gia đình. 

- 6. Tranh tụng hành chính – hình 
sự. 

4 năm trở lên 

2 
Trợ lý Luật sư, 

Chuyên viên 
2 năm trở lên 

3 
Nhân viên hỗ trợ 

thông thường 
Dưới 2 năm 
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5. BỘ MÁY TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ (sơ đồ tổ chức):  
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Bộ máy VIỆT KIM bao gồm : 

5.1. Hội đồng Luật sư thành viên: 

Luật sư Thành viên của Luật Việt Kim bao gồm các Luật sư Chủ sở hữu của Công 

ty Luật Việt Kim, thực hiện liên kết hợp danh với nhau trên cơ sở đồng nhất về 

quan điểm hành nghề, tôn chỉ hoạt động, và mục tiêu phát triển. 

Tập thể các Luật sư Thành viên được gọi là HỘI ĐỒNG LUẬT SƯ - đây là cơ 

quan cao nhất của Luật Việt Kim, hoạt động theo nguyên tắc tập thể, liên kết chặt 

chẽ, linh hoạt với nhau để giải quyết mọi vấn đề phát sinh trong chuyên môn, 

trong quan lý và điều hành công ty.  

- Hội đồng Luật sư thành viên: hoạt động trong các cuộc họp thường kỳ, hoặc bất 

thường, tối thiểu một tháng một lần. 

Là cơ quan ra Quyết định về toàn bộ các vấn đề Đầu tư, phát triển, maketing, và 

phương thức phối hợp thực hiện giải quyết việc. 

 Bao gồm tập thể các Luật sư thành viên đương nhiệm của Công ty. 

- Luật sư Điều hành (Giám đốc Công ty): là thành viên của Hội đồng Luật sư, thay 

mặt Hội đồng Luật sư thực hiện quản lý hành chính nội bộ ; và đại diện công ty 

thực hiện các giao dịch hành chính pháp lý với Nhà nước và với khách hàng. 

5.2. Luật sư liên kết 

Luật sư Liên kết bao gồm các Luật sư, Chuyên gia pháp lý có mối quan hệ hợp tác 

toàn diện và lâu dài, chặt chẽ với Việt Kim, nhằm giải quyết các vụ việc pháp lý 

cần thiết phải có sự tương trợ, trên cơ sở các thế mạnh sẵn có của nhau, và theo 

nguyên tắc liên kêt, tương trợ toàn diện, thường xuyên và lâu dài.  

5.3. Chuyên gia Cố vấn:  

Chuyên Gia Cố Vấn của Luật Việt Kim bao gồm các Chuyên gia cao cấp trong 

lĩnh vực pháp lý hoặc các lĩnh vực phụ trợ có liên quan như:  Đầu tư; Tài chính; 

Ngân hàng; Y tế; Môi trường; Công nghệ thông tin...  
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Các chuyên gia sẽ cung cấp và phối hợp với Luật Sư Việt Kim trong việc giải 

quyết các vướng mắc pháp lý trong từng chuyên ngành cụ thể, từ đó mới đảm bảo 

tối đa tính chính xác, hiệu quả, và đúng pháp luật. 

 5.4.  Đội ngũ nhân sự: 

-  1. Nhân sự hành chính: là bộ phận hỗ trợ quản lý hành chính cho Luật sư điều 

hành, được phân bổ vào các phòng hỗ trợ sau: 

 + 1. Phòng hành chính – nhân sự: thực hiện việc quản lý thông tin dịch vụ, khách 

hàng. Nhập dữ liệu về Khách hàng, về hợp đồng và các thỏa thuận giữa các bên. 

 + 2.  Phòng Kế toán – Tài chính: là bộ phận thực hiện chức năng quản lý thu chi 

theo hợp đồng, quản lý Công ty; bộ phận này trực tiếp báo cáo thường xuyên, định 

kỳ cho Luật sư Điều hành; đồng thời, có trách nhiệm báo cáo theo yêu cầu của Hội 

đồng Luật sư hoặc thành viên Hội đồng Luật sư. 

- 2. Nhân sự kinh doanh:   phụ trách Đối ngoại – Marketing, chăm sóc khách hàng: 

bao gồm 1 nhóm các thành viên do Hội đồng Luật sư lập ra nhằm thực hiện các 

hoạt động đối ngoại, hoạt động PR marketing nhằm tạo lập khách hàng. Được 

phân bổ vào các bộ phận sau: 

 + 1. Phòng Maketting – Truyền thông  

+ 2. Phòng Chăm sóc khách hàng. 

- 3. Nhân sự chuyên môn: là bộ phận trực tiếp giải quyết công việc về mặt nội 

dung, được phân bổ vào các phòng sau: 

 + Phòng 1: Phòng Tư vấn Dự án (Bất động sản & Xây dựng) 

+ Phòng 2: Phòng Tư vấn Đất đai (thủ tục nhà đất) 

+ Phòng 3: Phòng Tài chính – Ngân hàng 

+ Phòng 4: Phòng Doanh nghiệp & Đầu tư (thủ tục kinh doanh):   

+ Phòng 5: Phòng Sở hữu trí tuệ  

+ Phòng 6: Phòng Tranh tụng (Dân sự, Hình sự, Hành chính)  
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6.  PHƯƠNG THỨC CUNG CẤP DỊCH VỤ 

6.1. Sơ đồ tổ chức phối hợp thực hiện Cung cấp dịch vụ pháp lý: 

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỊCH VỤ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

CÁC PHÒNG BAN  

CHỨC NĂNG  

VIỆT KIM 

(Luật sư điều 
hành) 

 
 

KHÁCH HÀNG 

BAN ĐIỀU PHỐI HỢP ĐỒNG 
(Đại diện KH + Luật sư Đại diện Việt Kim) 

Điều hành chuyên môn  

(Việt Kim định hướng 
giải quyết + KH phê 

duyệt) 

Quản lý hành chính 

(Phối hợp cung cấp hồ sơ, 
bàn giao hồ sơ, nghiệm thu 
kết quả, bảo lãnh, tạm ứng, 
thanh toán , thanh lý HĐ)  

Nhân sự Việt Kim triển 
khai Dịch vụ: 

Đại diện làm việc với các 
cơ quan Nhà nước, các cá 
nhân, tổ chức có liên 
quan, nhằm: 

- Hoàn thiện các thủ tục 
pháp lý,  

- Xử lý các vướng mắc 
pháp lý phát sinh. 

Xác nhận kết quả và thanh 
toán hợp đồng: 

- Hoàn thiện các thủ tục 
bàn giao kết quả,  

- Thực hiện thanh toán 
hợp đồng. 

=> Trình Biên bản thanh 
lý. 
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6.2.  Thuyết minh sơ đồ tổ chức phối hợp thực hiện dịch vụ: 

-  1.  Ban điều phối hợp đồng (hay “Nhóm phụ trách hợp đồng” – đối với hợp đồng 

đơn giản): bao gồm đại diện của Việt Kim và của Khách hàng trong việc triển khai 

thực hiện hợp đồng. Đại diện 2 bên sẽ thực thi các liên hệ giữa hai bên, đồng thời 

thay mặt các bên chính thức quản lý quá trình triển khai thực hiện các công việc 

theo đúng thỏa thuận trong hợp đồng dịch vụ. 

Ban điều phối sẽ toàn quyền quyết định các vấn đề về việc thực thi các công việc 

theo Hợp đồng dịch vụ, định hướng giải quyết, chi phí phát sinh, xử lý các sự cố 

ngoài dự kiến. 

Ban điều phối sẽ thiết lập 2 bộ phận: Quản lý Hành chính và Quản lý chuyên môn. 

-  2. Bộ phận Quản lý hành chính: nhằm quản lý, kiểm soát các hoạt động thực thi 

hợp đồng của 2 bên (giữa Khách hàng và Việt Kim) bao gồm: quá trình thực hiện 

hợp đồng, các vi phạm hợp đồng, các khoản chi phí phát sinh, các quá trình 

chuyển giao hồ sơ, thông tin, tài liệu, và quá trình thanh toán, thanh lý hợp đồng. 

Bộ phận quản lý hành chính sẽ gồm đại diện phòng Kế toán bên Việt Kim và đại 

diện Khách hàng – dưới sự giám sát chung của Ban điều phối Hợp đồng. 

-  3. Bộ phận Quản lý chuyên môn:  Phòng chuyên môn bao gồm Luật sư trưởng 

bộ phận của Việt Kim và đại diện phụ trách pháp lý của Khách hàng. 

Phòng quản lý chuyên môn có chức năng nghiên cứu và đưa ra phương án giải 

quyết.Việt Kim đưa ra phương án giải quyết và thống nhất với đại diện Khách 

hàng để phê duyệt thực thi. Sau khi có phương án án được duyệt, Việt Kim cử 

Nhân sự triển khai thực hiện. 

CÔNG TY LUẬT TNHH VIỆT KIM 

Giám đốc điều hành 

  

Luật sư ĐỖ HỮU ĐĨNH
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DANH SÁCH LUẬT SƯ, CỘNG SỰ 

 

1. Tiến sĩ NGUYỄN BÌNH AN 

Luật sư thành viên  

Năng lực, kinh nghiệm: 

- Tiến sĩ Quản trị kinh doanh; Thạc sĩ, nghiên cứu sinh Luật 

học; 

- Giảng Viên Đại học Công nghiệp HN, Đại học FPT, Đại 

học Lạc Hồng...; 

- Chủ tịch Hội đồng khoa học - Viện Tài chính, quản trị và 

công nghệ Thông tin; 

- 12 năm hành nghề trong lĩnh vực Đầu tư, Xây dựng, bất 

động sản, quản trị doanh nghiêp,  

- 10 năm tham gia các vụ việc tranh chấp kinh tế, dân sự. 

- Ngôn ngữ: Tiếng Anh - Tiếng Nhật – Tiếng Việt 

 

  

 

 

2. Ông NGUYỄN ĐÌNH ANH 

Luật gia Thành viên  

Năng lực, kinh nghiệm: 

- 15 năm tham gia quản lý hành chính - nhân sự - pháp chế 

cho các Tập đoàn, Công ty lớn tại Việt Nam (từng giữ chức 

Giám đốc, Phó tổng giám đốc, trưởng phòng Hành chính 

pháp lý, Trưởng phòng Nhân sự) 

- 10 năm tư vấn quản trị doanh nghiệp, quản trị nhân sự 

- 10 năm tham gia tư vấn lập dự án, triển khai thực hiện dự 

án, quản lý dự án bất động sản, xây dựng 

- 05 năm trực tiếp tham gia đại diện tố tụng trong các vụ việc 

tranh chấp hợp đồng, đất đai, dự án 
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3. Ông ĐỖ HỮU ĐĨNH 

Luật sư thành viên  

Năng lực, kinh nghiệm: 

- Luật sư Đoàn Luật sư TP Hà Nội 

- 08 năm hành nghề tư vấn đầu tư, tư vấn dự án 

- 07 năm làm công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp 

- 05 năm tư vấn và tham gia tranh tụng các vụ án đất đai 

- 04 năm tư vấn Ngân hàng, Tài Chính, Chứng khoán 

- Giảng viên Luật cho một số đơn vị đào tạo 

- Giám đốc Trung tâm nghiên cứu & Thực hành luật 

(VietkimCLE) 

 

 

 

 

 

 

4. Ông ĐẶNG VĂN VƯỢNG 

Luật sư thành viên – Thạc sỹ luật Hàn Quốc 

Năng lực, kinh nghiệm: 

- Luật sư Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh 

- Thạc sĩ Luật tại TLBU, Seoul, Hàn Quốc; 

- 02 năm thực hành pháp luật tại Hàn Quốc, và một số nước 

châu Âu.; 

- 07 năm hành nghề tư vấn pháp lý tại các Hãng luật lớn tại 

Việt Nam gồm: Invest Consult, Bizconsult, và YKVN; 

- 05 năm hành nghề lĩnh vực tài chính - ngân hàng. 

- 1 số lượng lớn các bài nghiên cứu pháp lý trên các tạp chí 

pháp lý nổi tiếng. 

- Ngôn ngữ: Tiếng Anh – Tiếng Việt. 
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5. Ông VŨ VINH QUANG 

Luật sư thành viên 

Trình độ, kinh nghiệm: 

- Luật sư thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam 

- Cử nhân Luật học Đại học Luật Hà Nội 

- 05 năm hành nghề tư vấn pháp luật về Đầu tư - Kinh doanh 

- 05 năm trực tiếp tham gia đại diện tố tụng trong các vụ án 

tranh chấp dân sự, đất đai, thu hồi nợ. 

- 04 kinh nghiệm tư vấn đầu tư dự án bất động sản và xây 

dựng. 

- Tham gia nhiều hoạt động xã hội, cộng đồng pháp luật với 

nhiều bài viết uy tín 

 

 

 

 

 

6. Bà NGUYỄN THỊ KIM DUNG 

Luật sư  

Năng lực, kinh nghiệm: 

- Luật sư Đoàn Luật sư TP Hà Nội 

- Học luật tại Đại học Luật Hà Nội 

- 30 năm làm thẩm phán tại Tòa án nhân dân TP Hà Nội và 

thẩm phán Tòa án nhân dân quận Đống Đa, HN. 

- Tham gia nhiều vụ án hình sự, dân sự tại nhiều tỉnh thành 

trong cả nước, đặc biệt tại Hà Nội. 

- Phụ trách chuyên môn chính tại Trung tâm nghiên cứu & 

Thực hành luật 

- Trưởng phòng Tranh tụng Công ty Luật Việt Kim. 
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7. Bà NGUYỄN THANH TÚ 

Luật sư  

Năng lực, kinh nghiệm: 

- Luật sư Đoàn Luật sư TP Hà Nội 

- Trên 10 năm hoạt động Công tác nhà nước; 

- 05 năm hành nghề và tham gia giải quyết tranh chấp dân 

sự, hoạt động tố tụng hình sự. 

- Tư vấn pháp lý cho nhiều cơ quan nhà nước về công tác 

quản lý hành chính nhà nước, các tổ chức kinh tế. 

- Ngôn ngữ:  Tiếng Anh + Tiếng Việt 

 

 

 

 

8. Ông PHẠM ĐÌNH HƯNG 

Luật sư  - Thạc sĩ Luật học 

Năng lực, kinh nghiệm: 

- Luật sư Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh 

- Giảng viên Học viện Tư pháp 

- Tham gia giảng dạy luật học tại nhiều cơ sở đào tạo 

- Trên 10 năm làm việc và tư vấn cho các Công ty, tập đoàn 

đa quốc gia của trong nước và quốc tế Châu Âu, Châu Mỹ; 

- Trên 07 năm hành nghề lĩnh vực thuế, tài chính - ngân 

hàng, tư vấn đầu tư, kinh doanh; quản trị doanh nghiệp. 

- Ngôn ngữ: Tiếng Anh Mỹ (thành thạo) + Tiếng Việt 

- Hiện là Luật sư đại diện phía Nam của Việt Kim. 
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9. Ông NGUYỄN HUY HOÀNG 

Luật sư  - Thạc sỹ luật Hàn Quốc 

Năng lực, kinh nghiệm: 

- Luật sư Đoàn Luật sư TP Hà Nội 

- Thạc sĩ Luật tại TLBU, Seoul, Hàn Quốc; 

- 02 năm thực hành pháp luật tại Hàn Quốc và một số nước 

châu Âu.; 

- 08 năm hành nghề tư vấn pháp lý tại các Hãng luật lớn tại 

Việt Nam gồm: Vision & Associates, Leadco Legal 

Counsel; 

- 05 năm hành nghề lĩnh vực Bất động sản và xây dựng, với 

nhiều kinh nghiệm tư vấn pháp lý toàn diện cho Dự án xây 

dựng trị giá nhiều triệu đô; 

- 05 năm phụ trách pháp chế Doanh nghiệp về đầu tư và 

xây dựng. 

- Ngôn ngữ: Tiếng Anh – Tiếng Việt.

 

 

 

 

 

 

10. Ông DƯƠNG LÊ AN 

Luật sư  

Trình độ, kinh nghiệm: 

- Luật sư Đoàn Luật sư TP Hà Nội 

- 05 năm tư vấn các tranh chấp, và tham tham gia tố tụng các vụ 

án dân sự, đất đai, thu hồi nợ 

- 04 năm trực tiếp thực hiện các vụ việc ủy quyền tại Tòa án, 

các cơ quan tiến hành tố tụng khác.  

- 04 năm tư vấn tư vấn pháp lý về đất đai nhà ở. 

- Tham gia giảng dạy luật học tại nhiều cơ sở đào tạo 
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11. Bà DƯƠNG THỊ HẠNH 

Luật sư tập sự – Thạc sỹ Luật học 

Trình độ, kinh nghiệm: 

- Đoàn Luật sư TP Hà Nội 

- Thạc sỹ luật học 

- 06 năm hành nghề tư vấn đầu tư, tư vấn bất động sản 

- 06 năm tham gia giải quyết các hồ sơ pháp lý dự án, đất đai; 

- 04 năm tư vấn quản trị đầu tư. 

 

 

12. Mr LÊ VĂN THƯ 

Luật sư tập sự  

Trình độ, kinh nghiệm: 

- Cử nhân Luật học 

- 05 năm hành nghề tư vấn pháp luật về Đầu tư - Kinh doanh 

- 03 năm tham gia các vụ việc tranh chấp dân sự, hình sự. 

- 03 năm tư vấn quản trị dự án, đầu tư. 

 

 

13. Ông LÝ VĂN CHU 

Chuyên viên cao cấp dự án 

Trình độ, kinh nghiệm: 

- Cử nhân kinh tế 

- 08 năm hành nghề tư vấn đầu tư, tư vấn bất động sản 

- 07 năm tham gia giải quyết các hồ sơ pháp lý dự án, đất đai; 

- 04 năm tư vấn quản trị đầu tư. 
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14. Mr NGUYỄN VĂN HOÀNG 

Luật sư tập sự - Trợ lý Luật sư 

Trình độ, kinh nghiệm: 

- Cử nhân Luật học 

- 03 năm tư vấn dự án, tư vấn đất đai 

- 03 năm tư vấn quản trị đầu tư, tài chính doanh nghiệp. 

- 03 năm trợ lý luật sư tham gia vụ án tranh chấp dân sự, hình 

sự 

 

 

15. Ms TRẦN HOA XUÂN 

Luật sư tập sự - Trợ lý Luật sư 

Trình độ, kinh nghiệm: 

- Cử nhân Luật học 

- 03 năm tư vấn pháp lý về kinh tế, đất đai 

- 03 năm tư vấn tham gia các hoạt động tố tụng hình sự 

 
 

16. Ms LÊ THỊ THƯƠNG 

Luật sư tập sự - Trợ lý Luật sư 

Trình độ, kinh nghiệm: 

- Cử nhân Luật học 

- 03 năm tư vấn đầu tư nước ngoài, tư vấn dự án 

- 03 năm tư vấn doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp 

- 03 năm trợ lý luật sư tham gia vụ án tranh chấp kinh tế 
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17. Ms Đàm Thị Yến 

Luật sư tập sự - Trợ lý Luật sư 

Trình độ, kinh nghiệm: 

- Cử nhân Luật học 

- 03 năm tư vấn đầu tư nước ngoài, tư vấn dự án 

- 03 năm tư vấn doanh nghiệp, quản trị doanh nghiệp 

- 03 năm trợ lý luật sư tham gia vụ án tranh chấp kinh tế, dân sự, 

hôn nhân và gia đình 

 

 

18. Mr Trần Anh Đức 

Cán bộ Quản lý  

Trình độ, kinh nghiệm: 

- Cử nhân Luật học – Khoa luật, ĐHQG Hà Nội 

- Kinh nghiệm nhiều năm quản lý các hội nhóm, câu lạc bộ pháp 

lý,  

- Trực tiếp tham gia các dự án nghiên cứu khoa học, 

- Trực tiếp quản lý đào tạo kỹ năng thực hành nghề luật 

- Giữ chức Quyền Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Thực hành 

Luật VietkimCLE 

 

 

19. Ms Hoàng Minh Thảo 

Chuyên viên – Trợ lý luật sư 

Trình độ, kinh nghiệm: 

- Cử nhân Luật học – Khoa luật, ĐHQG Hà Nội 

- Kinh nghiệm tham gia tư vấn doanh nghiệp – đầu tư 

- Trợ lý luật sư tham gia vụ án tranh chấp kinh tế, dân sự, hôn 

nhân và gia đình.
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Khách hàng 

Khách hàng của VIỆT KIM là những doanh nghiệp, 

doanh nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh, đầu tư 

thuộc mọi lĩnh vực ở Việt Nam và nước ngoài. Sau 

đây là một số những Khách hàng đã sử dụng dịch vụ 

của VIỆT KIM: 

 

 
Stt 

Tên khách hàng Lĩnh vực hoạt động 

1 ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI Giáo dục, quản lý giáo dục 

2 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - ĐHQG HÀ NỘI Giáo dục, đào tạo 

3 
TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ VIỆT NAM 

- TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM (PVOIL) 
Dầu khí, Tài chính, Đầu tư 

4 
TẬP ĐOÀN VISSAI NINH BÌNH 

(XI MĂNG HOÀNG PHÁT VISSAI) 

Khai khoáng, sản xuất xi măng, 

vật liệu xây dựng, Khách sạn, Du 

lịch, Thể thao… 

5 

TẬP ĐOÀN GIÁO DỤC QUỐC TẾ THIÊN HƯƠNG 

CTCP Đầu Tư Giáo dục Quốc Tế Thiên Hương 

Giáo dục, Bất động sản, Tài 

chính, Kinh doanh Thương mại 

6 TẬP ĐOÀN VINGROUP 
Đầu tư Xây dựng, Bất động sản, 
Thương mại, du lịch, y tế, giáo 
dục,… 

7 

TẬP ĐOÀN ANCOM GROUP: 

- Công ty Cổ phần Ô tô Regal 

- Công ty Cổ phần Đầu tư DHN 

- Công ty Cô phần An Xuân 

- Công ty cổ phần An Thịnh… 

Đầu tư kinh doanh đa lĩnh vực: 

Khai khoáng, bất động sản, xây 

dựng; Xuất nhập khẩu, phân phối 

Ô tô, vận chuyển logistic… 

8 
TẬP ĐOÀN SWISS-BELHOTEL INTERNATIONAL 
(THỤY SĨ) 

Bất động sản, Khách sạn, dịch vụ 
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9 
TẬP ĐOÀN TMS - CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN 

TMS 

Bất động sản, đầu tư, nhân lực, 

lao động 

10 
TẬP ĐOÀN VIỆT TIÊN SƠN  

(Hải Dương) 

Du lịch, nhà hàng, khách sạn, bất 

động sản 

11 
TẬP ĐOÀN XÂY DỰNG CONSTREXEM 

Công ty Cổ phần Constrexim Số 1 
Xây dựng, nhà đất, bất động sản 

12 
 TẬP ĐOÀN DẦU KHÍ PVI 

Công ty Cổ phần Tài Chính Dầu khí PVI Finance 
Tài chính, ngân hàng, bảo hiểm 

13 
TẬP ĐOÀN BIM GROUP 

Công ty Syrena Việt Nam 
Bất động sản, xây dựng 

14 
CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP HÀ NỘI 

HADICO (trực thuộc Sở Nông nghiệp Hà Nội) 

Đầu tư, xây dựng, giáo dục, nông 

trường… 

15 

CÔNG TY CỔ PHẦN BAO BÌ VÀ IN NÔNG NGHIỆP 
APP 

Công ty TNHH Công nghệ Chống giả DAC 

Sản xuất, đầu tư, thương mại. 

16 SỞ TƯ PHÁP TỈNH HƯNG YÊN Quản lý hành chính tư pháp 

17 
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT 

NHẬP KHẨU G6 

Sản xuất và xuất nhập khẩu giày 

dép, đồ dùng cá nhân 

18 CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG 568 Tư vấn thiết kế, xây dựng 

19 
CÔNG TY TNHH HANTECH VIỆT NAM 

(100% vốn Hàn Quốc) 

Xuất nhập khẩu và phân phối linh 

kiện điện tử, viễn thông 

20 
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ IBC 

(100 % vốn Hàn Quốc) 
Tư vấn công nghệ, phần mềm 

21 

CÔNG TY TNHH V.N.E.X.T 

(Liên danh Việt Nam và Tập đoàn G.N.E.X.T 
Nhật Bản) 

Sản xuất, kinh doanh máy móc 

linh kiện điện tử, viễn thông 

22 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI EURO FITNESS 
NATRUTION VIỆT NAM 

(100% vốn Hunggary) 

XNK, phân phối Thực phẩm chức 

năng. 

 
RẤT NHIỀU CÔNG TY KHÁC…  … 
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Trân trọng cảm ơn ! 

 
 

 

 

 

 

 

 

CÔNG TY LUẬT VIỆT KIM 

Ad: Tầng 5, SHB Building, số 34 Giang Văn Minh, Ba Đình, Hà Nội  

T: [04] 32.899.888 - Fax: [04] 32.123.124 - Hot: 0975.999.836 

E: info@vietkimlaw.com   - Web: www.vietkimlaw.com 

mailto:info@vietkimlaw.com
http://www.vietkimlaw.com/



