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S.U.N Vietnam branch is a full-servicelaw firm based in Hanoi. S.U.N Vietnam has been 

actively conducting its business in Vietnam since 2006 to provide a wide variety of legal 

services for both individuals and organizations in Vietnam and abroad. The S.U.N Vietnam 

client list includes organizations involved in every major economic sector. The firm’s 

members include many lawyers with international experience and training. 

Unlike more conventional law firms, we operate as a business, which allows us the flexibility 

to adapt to the realities of our clients. The key to our success is the ability to think, and act 

like our clients and be a true partner to them. Our client approach is one or our unique 

selling features. The Firm is committed to providing effective and efficient legal services with 

the highest standards of professionalism and integrity for our clients. Its corporate culture 

can be summarized as entrepreneurial, progressive, and transparent with a strong focus on 

creating value for our clients. 

Legal expertise, knowledge and teamwork are essential components to our practice. Our 

knowledge of how markets and legal issues evolve throughout time enables us to form long-

term business objectives and strategies. We are equipped to help our clients understand the 

immediate and future ramifications of their own initiatives, and as a result, can determine 

strategies for influencing, interpreting, and incorporation changes in regulatory policy. 

S.U.N Vietnam is one of the most internationally experienced law firm with a strong 

reputation in the private and public sector. In addition to offering a full range of transactional, 

contract, and regulatory compliance services, S.U.N Vietnam also has substantial 

experience in domestic and international litigation and arbitration. The firm is also highly-

regarded for its extensive regulatory and government relations expertise. 
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Công ty Luật TNHH S.U.N Việt Nam (SUN Lawfirm) là công ty luật chuyên sâu về tư 

vấn tài chính, đầu tư và kinh doanh. Đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm của S.U.N Việt Nam 
đã hoạt động ở Australia, Singapore, Anh quốc, Mỹ, Nhật, Hồng Kông và S.U.N Việt Nam 
đã chính thức có mặt tại Việt Nam từ năm 2006. S.U.N Việt Nam có trụ sở tại Hà Nội, 
chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý cao cấp cho các khách hàng cá nhân và tổ chức 
tại Việt Nam cũng như ở nước ngoài. Khách hàng của S.U.N Việt Nam bao gồm các công 
ty hoạt động trong mọi ngành kinh tế chủ chốt. Các luật sư của S.U.N Việt Nam đều đã 
từng tu nghiệp và làm việc tại nhiều nước trên thế giới. 

 
Khác với các tổ chức hành nghề khác, S.U.N Việt Nam hoạt động như một doanh 

nghiệp. Cơ chế này cho phép S.U.N Việt Nam có được sự linh hoạt để thích nghi với sự thay 
đổi nhanh chóng của thế giới cũng như đáp ứng sự kỳ vọng của khách hàng. Chìa khóa làm 
nên thành công của chúng tôi chính là khả năng tư duy, sự am hiểu sâu sắc luật pháp cũng 
như thông lệ được áp dụng và đặt mình vào khách hàng để cung cấp những dịch vụ mà 
khách hàng cần từ đó trở thành đối tác tin cậy của họ. Phương pháp tiếp cận và cung cấp giải 
pháp tối ưu cho khách hàng luôn là một trong những điểm nổi bật của chúng tôi. S.U.N Việt 
Nam cam kết luôn cung cấp các dịch vụ pháp lý hiệu quả với tính chuyên nghiệp cao nhất cho 
khách hàng. Chúng tôi có một môi trường văn hóa doanh nghiệp đoàn kết, trí tuệ, minh bạch, 
không ngừng tự cập nhật, trau dồi chuyên môn - đạo đức và luôn hướng tới mục đích tạo lập 
giá trị bền vững cho khách hàng. 

 
Am hiểu sâu sắc kiến thức luật, việc áp dụng luật trong thực tiễn hành nghề và kỹ 

năng làm việc theo nhóm là những yếu tố không thể thiếu trong quá trình thực hành nghề 
của chúng tôi. Hiểu biết về sự phát triển liên tục của thị trường cũng như các vấn đề pháp lý 
cho phép chúng tôi xác lập được các mục tiêu và chiến lược kinh doanh dài hạn. Chúng tôi 
cũng luôn tự trang bị để giúp khách hàng hiểu rõ các kết quả trước mắt cũng như lâu dài đối 
với mỗi phương án kinh doanh của họ, từ đó giúp khách hàng đưa ra các chiến lược hỗ trợ 
phương án kinh doanh một cách phù hợp nhất với sự thay đổi của các quy định pháp luật 
liên quan. 

 
S.U.N Việt Nam là một trong những hãng luật có kinh nghiệm quốc tế được đánh giá 

cao trong cả hai khu vực công và tư. Ngoài việc cung cấp đầy đủ các dịch vụ tư vấn pháp lý 
liên quan đến các giao dịch thương mại, hợp đồng, và tuân thủ pháp luật, S.U.N Việt Nam 
còn có nhiều kinh nghiệm tranh tụng và trọng tài trong nước cũng như quốc tế. S.U.N Việt 
Nam cũng được biết đến trong việc trợ giúp khách hàng làm việc với các cơ quan Nhà nước 
và Chính phủ. Chúng tôi gửi kèm theo đây một số thông tin về S.U.N Việt Nam và mong 
nhận được sự quan tâm của Quí khách hàng. Chúng tôi tin tưởng sẽ đáp ứng tốt mong 
muốn Quý khách hàng. 

 
Xin vui lòng liên hệ với Luật sư Trần Ngọc Bích (HP: 0917 366 399) theo địa chỉ: 

 
CÔNG TY LUẬT TNHH S.U.N VIỆT NAM (SUN LAWFIRM) 

Trụ sở: P701 - 702, Tòa nhà M-Office, Số 29 Huỳnh Thúc Kháng, Đống Đa, Hà Nội. 

Tel:  (844) 3766 0555  Fax: (844) 3766 0555 

 

Luật • Cố vấn• Dịch vụ pháp lý• Tư vấn kinh doanh• 
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 Các vấn đề pháp lý Doanh nghiệp 

 Tái cơ cấu, Mua bán & Sáp nhập 

 Phá sản & Mất khả năng thanh toán 

 Hợp đồng 

 Lao động & quản trị nhân sự 

 Tài chính – Thuế 

 Sở hữu trí tuệ & Chuyển giao công nghệ 

 Đầu tư và Dự án BOT 

 Xây dựng & Bất động sản 

 Năng lượng & Viễn thông 

 Ngân hàng & Tín dụng 

 Bảo hiểm 

 Hàng không & Vận tải 

 Thương mại Quốc tế 

 Giải quyết Tranh chấp 

 Quan hệ Chính phủ 

 Tổ chức hội thảo chuyên đề pháp luật 
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Các luật sư của S.U.N Việt Nam có nhiều kinh nghiệm và năng lực trong việc tư 

vấn đăng ký 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 (tập 

đoàn), 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.  

S.U.N Việt Nam đã tư vấn cho khách hàng trong toàn bộ quá trình từ đăng ký, 

xin cấp các loại giấy phép đủ điều kiện hoạt động phù hợp với quy định của pháp 

luật Việt Nam đến tổ chức nội bộ, quản trị doanh nghiệp và các giao dịch thương 

mại. 

Cụ thể, S.U.N Việt Nam hỗ trợ khách hàng trong việc: 

 Tư vấn chi tiết về pháp luật Doanh nghiệp và địa vị Pháp lý của Doanh 

nghiệp theo pháp luật hiện hành. Các quyền, nghĩa vụ và quan hệ của Doanh 

nghiệp trong hoạt động Kinh doanh. 

 Tư vấn về quy mô, loại hình, ngành nghề, vốn Điều lệ, vốn pháp định, giấy 

phép kinh doanh có điều kiện; soạn thảo và đàm phán các thỏa thuận cổ 

đông, điều lệ, hợp đồng liên quan đến thành lập, các hồ sơ pháp lý cần thiết 

theo quy định và thay mặt nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục Hành 

chính/Pháp lý để đăng ký Doanh nghiệp. 

 Tư vấn các vấn đề Pháp lý về quản trị, tổ chức, quản lý, phân cấp quản lý, 

kiểm soát tranh chấp nội bộ, rà soát, đánh giá về mặt Pháp lý thực trạng 

Doanh nghiệp. 

 Đại diện Pháp luật, Đại diện uỷ quyền Doanh nghiệp trong các quan hệ Pháp 

lý và cơ quan quản lý Nhà nước và đối tác. 

Một số khách hàng tiêu biểu: 

 Tư vấn và đại diện cho tập đoàn Tiens (Trung Quốc) về các vấn đề doanh 

nghiệp và tuân thủ pháp luật. 

 Tư vấn cho Tập đoàn Thép Vạn Lợi trong việc xây dựng mô hình Tập đoàn 

Kinh tế; Chuyển giao quy trình quản lý mô hình tập đoàn kinh tế. 

 Hỗ trợ thủ tục pháp lý cho Công ty TNHH Shell Gas Hải Phòng (Hà Lan) 

chuyển nhượng phần vốn góp của Tập đoàn Công nghiệp Tàu thủy Việt Nam 

Vinashin trong Công ty Shell Gas. 

 Tư vấn cho Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Italia Lưu Kim trong việc thực hiện 

thủ tục hành chính xin cấp và cấp sửa đổi, bổ sung Giấy phép kinh doanh 

phân phối sản phẩm rượu; Tư vấn các vấn đề liên quan đến tổ chức nội bộ 

Doanh nghiệp. 

 Tư vấn cho các Công ty Hàn Quốc, Nhật Bản, Đức …về vấn đề thâm nhập thị 

trường Việt Nam. 

CÁC VẤN ĐỀ PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP 2 
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 Hiện nay, các giao dịch về tái cơ cấu, Mua bán và Sáp nhập doanh nghiệp ngày 

càng phổ biến và phát triển như một xu thế tất yếu, các Luật sư của S.U.N Việt 

Nam đã trang bị đầy đủ các kiến thức và chuyên môn cần thiết để hỗ trợ Pháp lý 

cho Doanh nghiệp trong các giao dịch có nhiều rủi ro nói trên. 

 S.U.N Việt Nam đã và đang hỗ trợ khách hàng trong việc: 

 Tư vấn Pháp lý toàn diện cho giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phần, góp 

vốn, chuyển nhượng vốn, chia, tách, hợp nhất, chuyển đổi, tổ chức lại Doanh 

nghiệp, sáp nhập và mua lại (M&A). 

 Tư vấn về quy định hạn chế của pháp luật trong ngành/lĩnh vực cụ thể, phân 

tích khả năng và triển vọng thành công của giao dịch, xin chấp thuận của cơ 

quan Nhà nước có thẩm quyền đối với các giao dịch đặc thù, cách thức pháp 

lý thực thi quyền tiếp quản, kiểm soát, chi phối và quyền điều hành Công ty 

mục tiêu. 

 Tư vấn, nghiên cứu, lập báo cáo thẩm định pháp lý doanh nghiệp mục tiêu 

trong giao dịch M&A (due diligence); kiến nghị giải pháp, lộ trình pháp lý cho 

giao dịch, xác định và yêu cầu thực hiện nghĩa vụ, đề xuất giải pháp về thuế, 

sở hữu tài sản, sở hữu Công ty, nghĩa vụ hợp đồng, tuân thủ luật cạnh tranh, 

lao động và những rủi ro pháp lý phức tạp phát sinh trong giao dịch. 

 Soạn thảo, đàm phán, đánh giá và tư vấn về nội dung văn kiện giao dịch, 

đàm phán hợp đồng và các văn kiện thỏa thuận giữa các nhà đầutư.  

 Thực hiện thủ tục hành chính cho toàn bộ giao dịch và tổ chức lại Doanh 

nghiệp sau giao dịch. 

Một số khách hàng tiêu biểu: 

 Tư vấn cho Tập đoàn Sian Holdings (Hàn Quốc) nhận chuyển nhượng cổ 

phần của doanh nghiệp trong nước. 

 S.U.N Việt Nam 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. 

 Tư vấn cho một số Tập đoàn Hàn Quốc trong lĩnh vực xe chuyên dụng, ô 

tô... về chuyển nhượng cổ phần và xin Giấy chứng nhận đầu tư sửa đổi. 

 Tư vấn cho Công ty TNHH KPI (Hàn Quốc) chuyển nhượng 100% vốn góp 

Công ty TNHH Xe chuyên dụng Hyundai - KPI (tỉnh Hưng Yên, Việt Nam) 

cho Công ty Cổ phần Dongsung Motor (Hàn Quốc). 
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Các luật sư và chuyên gia của S.U.N Việt Nam có đầy đủ kiến thức và kinh 

nghiệm pháp lý cần thiết để tư vấn về phá sản, mất khả năng thanh toán và tái 

cấu trúc để giúp các chủ nợ thiết lập các chiến lược thu hồi nợ và giúp các bên 

vay nợ lên chiến lược thanh toán và tái cấu trúc doanh nghiệp. Các dịch vụ cụ 

thể của chúng tôi trong lĩnh vực này bao gồm: 

 Tư vấn thủ tục và soạn thảo hồ sơ/tài liệu, nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá 

sản 

 Tư vấn bảo vệ tài sản trong quá trình thực hiện giao dịch 

 Tư vấn mua và bán tài sản 

 Lập kế hoạch tái cấu trúc 

 Tư vấn về thanh toán, cấu trúc lại và tài trợ vốn cho các khoản nợ 

 Tư vấn thỏa thuận giãn nợ và hoãn nợ 

 Tư vấn thanh lý tài sản thế chấp và tịch thu bất động sản 

 Tư vấn về quyền ưu tiên thanh toán cho các chủ nợ trong các vụ tranh chấp 

với các con nợ bị phá sản 

Một số khách hàng, giao dich tiêu biểu: 

 Tư vấn trình tự thủ tục nộp đơn yêu cầu phá sản của các Đơn vị thuộc 

Vinacomin, Vinalines.  
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S.U.N Việt Nam rất giàu kinh nghiệm trong việc soạn thảo, rà soát hợp đồng và giải 

quyết tranh chấp vi phạm hợp đồng. Đối với chúng tôi, yếu tố then chốt trong soạn 

thảo hợp đồng là lên kế hoạch cho điều tốt nhất và chuẩn bị cho điều tệ nhất. 

Các luật sư của S.U.N Việt Nam luôn tư vấn cho khách hàng để đảm bảo mọi 

điều khoản trong hợp đồng sẽ bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách 

hàng. Các dịch vụ cụ thể mà chúng tôi cung cấp trong lĩnh vực này bao gồm: 

 Tư vấn các quy định của pháp luật và việc áp dụng trong thực tiễn liên quan 

đến các điều khoản trong các loại hợp đồng của doanh nghiệp 

 Hỗ trợ/Đại diện doanh nghiệp tham gia đàm phán, thương thảo các Điều 

khoản của hợp đồng 

 Nghiên cứu tài liệu liên quan, tìm hiểu thông tin liên quan đến các bên tham 

gia giao dịch trong các trường hợp cụ thể theo yêu cầu của doanh nghiệp từ 

đó đưa ra giải pháp tư vấn tối ưu cho việc soạn thảo và ký kết hợp đồng, 

đảm bảo lợi ích tối đa cho doanh nghiệp và cân bằng được lợi ích của các 

bên trong hợp đồng 

 Rà soát, thẩm định và đưa ra giải pháp cho nội dung bản dự thảo hợp đồng 

của doanh nghiệp với các đối tác theo các yêu cầu của doanh nghiệp và theo 

quy định của pháp luật 

 Soạn thảo hợp đồng trên cơ sở các yêu cầu của doanh nghiệp và theo quy 

định của pháp luật, đảm bảo tối đa quyền lợi của khách hàng và cân bằng lợi 

ích của các bên trong hợp đồng 

 Giải quyết tranh chấp vi phạm hợp đồng bằng hòa giải và khởi kiện 

 Tư vấn pháp lý các vấn đề liên quan khác trên cơ sở các quy định của pháp 

luật về hợp đồng theo yêu cầu của doanh nghiệp 

Với dịch vụ này, S.U.N Việt Nam đã cung cấp cho các khách hàng tiêu biểu sau: 

 Tư vấn cho công ty Gemtek Technology Co. Ltd. (Đài Loan) trong việc ký kết 

Hợp Đồng Hợp Tác Kinh Doanh với một công ty viễn thông của Việt Nam. 

 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 trên 10 triệu USD. 

 Tư vấn cho Công ty CP Nurian (Hàn Quốc) trong việc xử lý tranh chấp Hợp 

đồng hợp tác đầu tư với Công ty GSNVINA Hải Phòng. 

 Xử lý các tranh chấp liên quan đến Hợp đồng của Tổng Công ty CP Đầu tư 

Xây dựng và Thương mại Việt Nam (Constrexim Holdings) đã tham  gia ký 

kết với đối tác. 

 Tư vấn cho Tổng Công ty CP XNK Xây dựng Việt Nam - Vinaconex trong 

việc soạn thảo hợp động liên doanh với đối tác Campuchia. 

 Bảo vệ Tổng Công ty CP Xây dựng Công nghiệp Việt Nam trong việc giải 

quyết tranh chấp Hợp đồng liên danh trong Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy 

phân bón Điamon Phốt Phát (DAP số 2). 
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S.U.N Việt Nam có bề dày kinh nghiệm trong việc tư vấn cho khách hàng về mọi 

vấn đề pháp lý liên quan đến lao động và quản trị nhân sự, đặc biệt là việc tuân 

thủ các quy định của pháp luật Việt Nam trong quá trình quản lý và sử dụng lao 

động. 

Các dịch vụ cụ thể của chúng tôi gồm: 

 Soạn thảo hợp đồng lao động 

 Tư vấn thiết lập, duy trì, quản lý và chấm dứt các quyền lợi của người lao 

động 

 Hướng dẫn chế độ đền bù lao động bao gồm các thỏa thuận liên quan đến 

trợ cấp thôi việc, thỏa thuận đền bù bằng cổ phiếu và tham gia quản lý, 

chương trình phúc lợi và y tế cùng các lợi ích khác 

 Tư vấn xây dựng nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể 

 Tư vấn xuất và nhập khẩu lao động 

 Tư vấn giải quyết tranh chấp lao động 
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S.U.N Việt Nam là Công ty luật chuyên sâu về vấn đề Tài chính - Thuế. Chúng 
tôi có một đội ngũ Luật sư và Chuyên gia có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực tài 
chính & thuế.   
 
S.U.N hỗ trợ các Doanh nghiệp trong việc: 

 Tư vấn các giao dịch cấu trúc vốn 

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

 Tư vấn phát hành cổ phiếu riêng lẻ, quyền chọn mua cổ phiếu 

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

 Tư vấn - hỗ trợ huy động vốn xây dựng và bất động sản 

 Tư vấn về các giao dịch thị trường vốn bao gồm bảo lãnh phát hành trái 

phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp, chứng khoán hóa 

 Tư vấn, phân tích Pháp luật thuế, các chính sách thuế, ảnh hưởng và giải 

pháp trong các giao dịch của Doanh nghiệp 

 Tư vấn các nghĩa vụ thuế trong hoạt động và trong các giao dịch của Doanh 

nghiệp 

 Tư vấn Pháp lý các yêu cầu tuân thủ và thực hiện các nghĩa vụ, nghiệp vụ 

thuế, kế toán, tài chính Doanh nghiệp 

 Đại diện cho Doanh nghiệp làm việc với cơ quan thuế, cơ quan tài chính, 

kiểm toán 

 Tư vấn Pháp lý hoạt động Kiểm toán, kiểm tra, quyết toán thuế cho Doanh 

nghiệp 

Khách hàng tiêu biểu S.U.N Việt Nam: 

 Tư vấn cho Tổng Công ty Tài chính CP Dầu khí Việt Nam (PVFC)  

 Tư vấn cho 1 Tập đoàn Hàn Quốc về thuế đối với chuyển nhượng vốn góp   
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 S.U.N Việt Nam có thể cung cấp tới quý Doanh nghiệp các dịch vụ tư vấn sở hữu 

trí tuệ đa dạng liên quan đến sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, bản 

quyền và tên miền, thực thi và bảo hộ quyền Sở hữu trí tuệ. Chúng tôi có khả 

năng cung cấp một dịch vụ tối ưu trong việc tra cứu sáng chế, nhãn hiệu, kiểu 

dáng công nghiệp, đăng ký sáng chế, bảo hộ quyền tác giả, theo dõi và phát hiện 

các vi phạm về quyền Sở hữu trí tuệ; soạn thảo, đàm phán và thực hiện li xăng 

quyền Sở hữu trí tuệ, nhượng quyền thương mại, chuyển giao công nghệ và các 

hoạt động thương mại khác liên quan đến quyền sở hữu trí tuệ. Cụ thể: 

 Nghiên cứu, tư vấn thực hiện việc xác lập cơ sở Pháp lý bảo hộ quyền Sở 

hữu trí tuệ trong và ngoài nước 

 Tư vấn về quyền đăng ký bảo hộ, tra cứu vàđánh giá khả năng bảo hộ, lựa 

chọn, đăng ký, theo dõi, bổ sung, soạn thảo văn bản giải trình, thẩm định, bảo 

mật và khiếu nại từ chối bảo hộ các quyền 

 Tư vấn pháp lý để Doanh nghiệp thực hiện các quyền chuyển nhượng, 

chuyển giao, nhượng quyền, định giá, quản lý khai thác Thương mại quyền 

Sở hữu trí tuệ 

 Tư vấn pháp lý các biện pháp bảo về bảo vệ và thực thi quyền Sở hữu trí tuệ, 

giám sát, ngăn chặn vi phạm, giải quyết các khiếu nại xâm phạm quyền, hành 

vi cạnh tranh không lành mạnh và bảo vệ các đối tượng Sở hữu trí tuệ 

 Khởi kiện bởi các biện pháp dân sự, hành chính, đề nghị kiểm soát xuất nhập 

khẩu đối với các hành vi xâm phạm quyền Sở hữu trí tuệ 

Một số giao dịch tiêu biểu: 

 Tư vấn cho Công ty TNHH Kim Thanh Beauty & Healthy thực hiệnđăng ký bảo 

hộ đối với nhãn hiệu “petracellCOSMETICSMADE FROM FRESH CELL”. 

 Tư vấn cho tập đoàn Tiens (Trung Quốc) thực hiện đăng ký bảo hộ đối 

vớinhãn hiệu “Tiens”. 

 S.U.N Việt Nam đã tư vấn cho công ty ASTK trong một thương vụ đầu tư với 

các nhà đầu tư Phương Tây để nhận chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực 

sản xuất vật liệu xây dựng trị giá 60 triệu USD. 

 S.U.N Việt Nam đã tư vấn cho một công ty phần mềm của Hoa Kỳ trong vụ 

tranh chấp dân sự liên quan đến bảo vệ bản quyền tại Việt Nam. 
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Đầu tư 

Các luật sư của S.U.N Việt Nam có nhiều kinh nghiệm trong việc: 

 Hoạch định, báo cáo, đưa ra các giải pháp toàn diện về chính sách, môi 

trường Pháp lý của hoạt động Đầu tư và Dự án Đầu tư 

 Tư vấn soạn thảo và hoàn thiện hồ sơ pháp lý Dự án, tư vấn các thủ tục và hồ 

sơ yêu cầu đối với từng dự án đầu tư; kiểm tra về pháp lý, tính khả thi và tư 

vấn nội dung các tài liệu, văn kiện liên quan đến dự án theo quy định của 

pháp luật và phù hợp với thông lệ quản lý Nhà nước 

 Đại diện Pháp lý thực hiện các hoạt động Đăng ký Đầu tư, hỗ trợ thẩm tra Dự 

án; Tư vấn, tiếp xúc, vận động Pháp lý, thương lượng và đàm phán với các 

đối tác Đầu tư, cơ quan của Chính phủ, địa phương, giám sát, hỗ trợ Pháp lý 

thường xuyên cho Dự án 

 Tư vấn Pháp lý và Giải quyết tranh chấp pháp sinh từ hoạt động Đầu tư, tạm 

ngừng, chấm dứt Dự án 

Dự án BOT (Xây Dựng – Vận Hành – Chuyển Giao) 

S.U.N Việt Nam rất giàu kinh nghiệm trong việc đàm phán và soạn thảo các hợp 

đồng BOT phức tạp cho các dự án lớn với quy mô vốn đầu tư lên tới hàng tỷ đô 

la. Các luật sư của chúng tôi có khả năng 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. 

Một số khách hàng tiêu biểu: 

 S.U.N Việt Nam 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 số vốn đầu 

tư trực tiếp lên tới hơn 165 triệu USD. 

 S.U.N Việt Nam 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. 

 Tư vấn cho Tập đoàn Sian Holdings (Hàn Quốc) trong việc lập dự án đầu tư 

trong lĩnh vực khai thác dịch vụ gia tăng trên các mạng viễn thông tại Việt 

Nam. 

 Tư vấn cho tập đoàn Tiens (Trung Quốc) trong dự án đầu tư xây dựng nhà 

máy tại Hải Dương. 

 Trợ giúp pháp lý cho Cục Đường sắt Việt Nam trong dự án cải tạo nâng cấp 

hệ thống Đường sắt Việt Nam đến năm 2020. 

 Tư vấn cho Công ty TNHH Dongriwon Development (Hàn Quốc) trong vấn đề 

bảo trợ pháp lý toàn bộ cho Dự án Habico Tower. 
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S.U.N Việt Nam rất giàu kinh nghiệm trong việc tư vấn cho khách hàng trong các 

Dự án xây dựng và bất động sản: 

 Tư vấn Pháp lý về các chính sách và các quy định của Pháp luật trong lĩnh 

vực đầu tư, phát triển Dự án và kinh doanh bất động sản; Đánh giá khả 

năng, triển vọng thành công, đạt được các phê chuẩn đối với những dự án 

bất động sản cụ thể của nhà đầu tư, đề xuất giải pháp hoặc những điều 

chỉnh để đạt được những phê chuẩn đó 

 Tư vấn Pháp lý các giao dịch hợp tác đầu tư, góp vốn kinh doanh, mô hình 

doanh nghiệp sở hữu và kinh doanh Dự án bất động sản linh hoạt cho quá 

trình triển khai  Dự án Bất Động Sản; tư vấn pháp lý liên quan đến việc hợp 

tác, tài trợ, huy động vốn, xây dựng, phát triển, sở hữu, quản lý và vận hành 

bất động sản 

 Tư vấn các vấn đề Pháp lý về thủ tục đầu tư/giấy phép, chấp thuận Dự án, 

chấp thuận địa điểm, giải phóng mặt bằng, chỉ giới và hạ tầng kỹ thuật Dự 

án, chấp thuận quy hoạch và thiết kế cơ sở, chứng nhận đầu tư, thuê và giao 

quyền sử dụng đất, Xây dựng, ĐTM, Phòng cháy chữa cháy… 

 Tư vấn Pháp lý, soạn thảo các Hợp đồng, tài liệu kinh doanh bất động sản và 

dịch vụ bất động sản, đại diện pháp lý cho khách hàngtrong các giao dịch bất 

động sản, góp vốn, chuyển giao, chuyển nhượng, chuyển quyền, thế chấp, 

bảo lãnh, thu xếp vốn… 

Một số giao dịch tiêu biểu: 

 S.U.N Việt Nam 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. 

 Hỗ trợ thủ tục pháp lý cho Công ty Kiến Lâm (Quảng Tây - Trung Quốc) trong 

dự án xây dựng Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam. 

 Trợ giúp pháp lý cho Công ty dệt may Việt Nam trong Dự án phát triển khu 

công nghiệp và Dự án xử lý nước thải khu công nghiệp. 
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Năng lượng 

S.U.N Việt Nam đại diện cho nhiều khách hàng trong các dự án năng lượng lớn. 

Chuyên môn của chúng tôi trong lĩnh vực này bao gồm rà soát các hợp đồng xây 

dựng nhà máy điện, thu xếp để có được các chứng nhận và các giấy tờ cần thiết 

từ các cơ quan quản lý để thành lập các nhà máy điện và tư vấn về các quy định 

liên quan đến thị trường năng lượng cũng như việc tuân thủ các quy định này. 

Viễn thông 

S.U.N Việt Nam hiện đang tư vấn cho các công ty hàng đầu về công nghệ đang 

thực hiện các dự án viễn thông mới trên toàn cầu. 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 kỳ 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 đồng nghĩa với việc 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. S.U.N Việt Nam 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 rất hữu ích và chuyên 

nghiệp. 

Một số khách hàng tiêu biểu: 

 Hỗ trợ pháp lý cho Tập đoàn Điện lực Việt Nam trong các việc đàm phán và 

ký kết các Hiệp định vay nhằm huy động vốn cho các Dự án xây dựng nhà 

máy điện. 

 S.U.N Việt Nam 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 trên 10 triệu USD. 
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S.U.N Việt Nam là công ty Luật hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn Tài chính - 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 có danh tiếng lớn trên thế giới. 

Chúng tôi thường xuyên tư vấn cho khách hàng ngân hàng về mọi vấn đề liên 

quan đến các hoạt động của ngân hàng, việc xin giấy phép, giao dịch tín dụng, 

vấn đề tuân thủ pháp luật Việt Nam và nhiều vấn đề khác.  

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 các giao dịch cho vay có đảm bảo 

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

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

tuân thủ 

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

thế chấp 

 Một số giao dịch và khách hàng tiêu biểu 

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

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

nhiệt điện trị giá 125 triệu USD. 

 Tư vấn cho Ngân hàng Úc trong giao dịch tài chính cho dự án khai thác 

khoáng sản trị giá 34 triệu USD. 

 Xử lý tranh chấp Hợp đồng tín dụng; Hợp đồng bảo lãnh tài sản tại thành phố 

Hưng Yên cho Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương. 

 

 

 

 

 

 

 

NGÂN HÀNG & TÍN DỤNG 12 

 



 

Think Different - Think  S.U.N 

 

 

 

S.U.N Việt Nam thường xuyên tư vấn pháp lý cho các doanh nghiệp trong ngành 

bảo hiểm, chúng tôi đã và đang là nhà tư vấn pháp lý cho nhiều công ty bảo 

hiểm trong và ngoài nước. 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, S.U.N Việt Nam 

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. 

S.U.N Việt Nam có kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực bảo hiểm. Khung pháp lý 

của Việt Nam về bảo hiểm là những thách thức và trở ngại lớn cho các công ty 

bảo hiểm nhưng S.U.N Việt Nam – với sự kết hợp của các luật sư trong nước và 

nước ngoài cùng mối quan hệ chặt chẽ với các cơ quan chính phủ, đã và đang 

hướng dẫn cho khách hàng một cách hiệu quả nhất trong lĩnh vực này. 

Một số giao dịch tiêu biểu 

 Bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho Công ty Bảo hiểm Ngân hàng đầu 

tư và phát triển Việt Nam (BIC) trong vụ án Tranh chấp bồi thường bảo hiểm 

liên quan đến Hợp đồng vận chuyển hàng hóa bằng đường biển với Công ty 

TNHH MTV Vận tải biển Nam Triệu 
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S.U.N Việt Nam có nền tảng kiến thức sâu rộng về ngành hàng không và vận tải 

trong nước cũng như quốc tế. Chúng tôi rất thành thạo trong việc áp dụng linh 

hoạt luật và các thủ tục của Việt Nam trong lĩnh vực này để đáp ứng các nhu cầu 

đa dạng của khách hàng. Chúng tôi đã tư vấn rất hiệu quả cho các khách hàng 

trong các giao dịch xuyên quốc gia liên quan đến tài trợ, thuê, mua, bán, đăng ký 

và chứng nhận tàu bay. 

Chúng tôi hướng dẫn khách hàng trong việc đàm phán và soạn thảo các hợp 

đồng đa phương với sự tham gia của nhiều bên như bên cho vay, bên tài trợ, 

các nhà phát triển, các nhà đầu tư tổ chức, các nhà thầu và các đơn vị sở hữu 

và khai thác tàu bay. Các giao dịch này đòi hỏi mức độ thông thạo các thủ tục 

pháp lý phức tạp và cần kiến thức sâu rộng về luật doanh nghiệp cả trong nước 

và quốc tế cũng như kiến thức về các quy định pháp lý, bảo hiểm và các vấn đề 

khác. 

Một số giao dịch điển hình 

 Thu hồi công nợ của Công ty CP Vận tải Biển Hải Thắng tại dự án đóng 

mới tàu vận tải biển chơ hàng khô, trọng tải 5.200 tấn. 
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S.U.N Việt Nam đã và đang hỗ trợ rất nhiều doanh nghiệp, hiệp hội và các nhà 

đầu tư cá nhân trong và ngoài nước hoạt động kinh doanh quốc tế tại Việt Nam. 

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

 Tư vấn pháp lý giúp tối ưu hóa hoạt động kinh doanh để giảm thuế nhập 

khẩu và các loại thuế khác 

 Tư vấn về chính sách, lộ trình mở cửa thị trường, quy định thực hiện các 

cam kết của Việt nam với Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO), điều kiện và 

lĩnh vực kinh doanh trong lộ trình mở cửa thị trường cho nhà đầu tư với các 

tư vấn về lợi ích trong từng dự án, hoạt động kinh doanh 

 Tư vấn về tuân thủ các quy định xuất/nhập khẩu 

 Tư vấn và soạn thảo hợp đồng thương mại quốc tế 

 Tư vấn thu xếp vốn cho các giao dịch thương mại 

 Tư vấn về địa phương hóa các hoạt động kinh doanh tại Việt Nam 

Một số giao dịch tiêu biểu: 

 S.U.N Việt Nam 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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Dàn xếp và Hòa giải 

Các luật sư giàu kinh nghiệp của S.U.N Việt Nam luôn sẵn sàng hướng dẫn cho 

khách hàng mọi vấn đề về hòa giải các tranh chấp hợp đồng cũng như tranh 

chấp dân sự khác. Mục tiêu của chúng tôi là đạt được kết quả bồi thường hợp lý 

cho khách hàng thông qua đàm phán hiệu quả. 

Tranh tụng và Trọng tài 

Khi việc hòa giải tranh chấp trở nên không khả thi, S.U.N Việt Nam đưa ra gói 

dịch vụ tư vấn tranh tụng không chỉ cho các vụ kiện trong phạm vi lãnh thổ Việt 

Nam mà còn tại nước ngoài. S.U.N Việt Nam và các hãng luật quốc tế là đối tác 

chiến lược của mình sẽ là sự lựa chọn tối ưu để bảo vệ quyền lợi của khách 

hàng từ các vụ tranh chấp hợp đồng tới những vụ kiện dân sự phức tạp. 

Trong các vụ kiện quốc tế, chúng tôi thường đóng vai trò tư vấn chính trong nước 

để hợp tác chặt chẽ với các luật sư 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. 

S.U.N Việt Nam có nhiều kinh nghiệm trong việc tìm ra cách thức giải quyết các vụ 

tranh chấp phức tạp và làm đại diện cho khách hàng trước tòa án. 

Một số giao dịch tiêu biểu: 

 Bảo vệ thành công quyền và lợi ích hợp pháp cho Công ty Vận tải Biển 

Đông (Hải Phòng) trong vụ việc Chi cục kiểm tra sau thông quan - Cục Hải 

quan thành phố Hải Phòng thực hiện việc kiểm tra đối với mặt hàng tàu chở 

hàng Container Union Express. 

 Tư vấn giải quyết tranh chấp Hợp đồng cung cấp thép cho Tập đoàn 

Thép Vạn Lợi. 

 Bảo vệ thành công quyền và lợi ích hợp pháp cho Tổng Công ty CP Xây 

dựng Công nghiệp Việt Nam trong việc giải quyết tranh chấp Hợp đồng liên 

danh trong Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy phân bón Điamon Phốt Phát 

(DAP số 2). 

 Bảo vệ thành công quyền và lợi ích hợp pháp cho Công ty CP Đầu tư và 

Thương mại An Lộc trong vụ án “Huỳnh Thị Huyền Như lừa đảo chiếm đoạt 

tài sản và làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức”. 

 Bảo vệ thành công quyền và lợi ích hợp pháp cho Ngân hàng TMCP 

Quốc tế Việt Nam (VIB) trong vụ án “Tranh chấp hợp đồng thuê nhà” - ngôi 

nhà số 497 đường Quang Trung, quận Hà Đông, Hà Nội mà nguyên đơn 

trong vụ án là ông Đặng Trung Huấn và bà Nguyễn Thị Hồng Nhung. 

 

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 16 

 

 



 

Think Different - Think  S.U.N 

 

 

 

S.U.N Việt Nam rất giàu kinh nghiệm trong việc tư vấn cho khách hàng trong quá 

trình tiếp xúc và thực hiện công việc có liên quan với các cơ quan chính phủ và 

trong việc hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chính phủ để đảm bảo lợi ích và 

quyền lợi của khách hàng. Các dịch vụ cụ thể của chúng tôi trong lĩnh vực này 

bao gồm: 

 Phát triển và điều phối các chiến lược tư vấn 

 Làm việc trực tiếp với những cơ quan ra quyết định/phê duyệt 

 Giám sát và cập nhật các văn bản pháp luật cùng hiệu lực áp dụng của 

các văn bản này 

 Tư vấn về vấn đề tuân thủ pháp luật và quy định 

 Tư vấn để xin cấp các văn bản phê duyệt cần thiết từ các cơ quan chức 

năng của Chính phủ. 
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Trong hoạt động hàng ngày của các doanh nghiệp, luôn tiềm ẩn những rủi ro 

mang tính chủ quan và khách quan. Nhằm giúp đội ngũ nhân sự của doanh 

nghiệp có thể chủ động trong việc phòng ngừa và xử lý những rủi ro pháp lý, hạn 

chế những hậu quả xảy ra, S.U.N Việt Nam đã phối hợp với nhiều doanh nghiệp 

để tổ chức các buổi hội thảo chuyên đề pháp luật, cung cấp thêm các kiến thức 

pháp lý cho cán bộ công nhân viên, các phòng ban của Doanh nghiệp. 

 

Với khả năng chuyên môn của mình, S.U.N Việt Nam có khả năng hỗ trợ Doanh 

nghiệp trong việc: 

 

 Lên Chương trình hội thảo, các vấn đề/nội dung cần đưa vào thảo luận tại hội 

thảo phù hợp với đặc điểm tình hình và quan tâm của Doanh nghiệp  

 Tổ chức đội ngũ nhân sự có chuyên môn cao tham gia trình bày 

 Mời các diễn giả có uy tín  

 Dự trù mức kinh phí tối thiểu mà vẫn đảm bảo hiệu quả và tính chuyên nghiệp 

của hội thảo 

Các khách hàng, giao dịch tiêu biểu: 

 Các hội thảo chuyên đề về nhân sự, tiền lương, luật doanh nghiệp sửa đổi 

cho các Công ty có vốn đầu tư nước ngoài của Hàn Quốc  

 Hội thảo kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam cho các nhà đầu tư Châu Âu. 

 Tư vấn tổ chức tọa đàm pháp luật về Hợp đồng có yếu tố nước ngoài tại Tập 

đoàn điện lực Việt Nam. 
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Với sự hiểu biết của S.U.N Việt Nam về tư vấn pháp lý của Doanh nghiệp, chúng 

tôi đề xuất các gói dịch vụ trong phạm vi bao gồm nhưng không giới hạn như sau: 

Dịch vụ tư vấn thường xuyên (“Gói dịch vụ số 1”) 

 S.U.N Việt Nam sẽ cung cấp gói dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên cho 

Doanh nghiệp đối với tất cả các vấn đề pháp lý liên quan đến tổ chức, hoạt 

động của Doanh nghiệp theo quy định của pháp luật Việt Nam, ngoại trừ các 

dịch vụ pháp lý được tính theo từng vụ việc cụ thể. 

Phí dịch vụ pháp lý tư vấn thường xuyên được xác định trên cơ sở lĩnh vực hoạt 

động và phạm vi dịch vụ pháp lý yêu cầu cung cấp của Doanh nghiệp. 

Ngoài phí dịch vụ pháp lý, những chi phí phụ (như chi phí đi lại, điện thoại, thư 

từ...) phát sinh liên quan đến việc thực hiện hợp đồng cũng sẽ được chi trả bởi 

Doanh nghiệp dựa trên mức phí thực tế phát sinh. Bất kỳ khoản phụ phí nào vượt 

quá 5 triệu đồng sẽ được xin chấp thuận trước bằng văn bản từ phía Doanh 

nghiệp. Mức phí này chưa bao gồm thuế GTGT 10% sẽ được tính trên hóa đơn 

do chúng tôi phát hành. 

Hiện nay, S.U.N Việt Nam đã và đang cung cấp dịch vụ tư vấn thường xuyên cho: 

 Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN). 

 Công ty Mua Bán Điện (EPTC). 

Dịch vụ tư vấn theo vụ việc (“Gói dịch vụ số 2”) 

 Đại diện Doanh nghiệp tranh tụng tại Tòa án hoặc Trọng tài 

 

 Dịch vụ pháp lý liên quan đến việc thực hiện các thủ tục Hành chính/Pháp lý 

cho các giao dịch xin cấp các loại giấy phép, giấy chứng nhận, văn bản chấp 

thuận, đồng ý của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền 

 

 Dịch vụ pháp lý liên quan đến quy định của pháp luật về đầu tư, tài chính bao 

gồm nhưng không giới hạn trong phạm vi: (i) xin giấy phép đầu tư, (ii) soạn 

thảo, rà soát, hỗ trợ pháp lý trong đàm phán các hợp đồng kinh tế, hợp đồng 

chuyển giao công nghệ, … (iii) soạn thảo, rà soát, hỗ trợ pháp lý trong đàm 

phán hợp đồng mua bán, đầu tư, kinh doanh bất động sản, hợp đồng hợp tác 

với các bên liên quan; (iv) tư vấn, soạn thảo, rà soát hồ sơ, thực hiện thủ tục 

đầu tư; (v) soạn thảo, rà soát hồ sơ liên quan thực hiện thủ tục đấu thầu, mua 

sắm tài sản, thiết bị trong và ngoài nước; (vi) soạn thảo, rà soát, hỗ trợ pháp 

lý trong đàm phán hợp đồng, hồ sơ liên quan đến trình tự thủ tục vay 

vốn, phát hành trái phiếu doanh nghiệp… 
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 Dịch vụ pháp lý cho các giao dịch tái cơ cấu và đăng ký doanh nghiệp 

 Dịch vụ pháp lý cho các giao dịch về mua bán, sáp nhập doanh nghiệp và 

thoái vốn của DNNN 

 Các dịch pháp lý đặc thù khác theo yêu cầu 

Căn cứ phạm vi công việc, thời gian cung cấp dịch vụ và kỹ năng chuyên môn 

cần thiết để tiến hành dịch vụ, S.U.N Việt Nam sẽ đề xuất mức phí dịch vụ cho 

từng gói dịch vụ tư vấn cụ thể và được tính trên cơ sở giảm 25% trên mức phí 

chuẩn tính theo giờ cho từng nhân sự dự kiến tham gia thực hiện dịch vụ.  

Doanh nghiệp sử dụng gói dịch vụ pháp lýnào S.U.N Việt Nam sẽ đề xuất mức 

phí dự tính cho gói dịch vụ đó. 

Ngoài phí dịch vụ pháp lý, những chi phí phụ (như chi phí đi lại, điện thoại, thư 

từ...) phát sinh liên quan đến việc thực hiện hợp đồng cũng sẽ được chi trả bởi 

Doanh nghiệp dựa trên mức phí thực tế phát sinh. Bất kỳ khoản phụ phí nào vượt 

quá 5 triệu đồng sẽ được xin chấp thuận trước bằng văn bản từ phía Doanh 

nghiệp. Mức phí này chưa bao gồm thuế GTGT 10% sẽ được tính trên hóa đơn 

do chúng tôi phát hành. 

Dịch vụ hỗ trợ pháp lý trong quá trình đàm phán vốn vay 

 Khảo sát và mời các tổ chức Tài chính Ngân Hàng (TCTC) tham gia tài trợ 

vốn cho Dự án. 

 Đánh giá các bản chào tài trợ của các TCTC và phối hợp với Doanh nghiệp 

lựa chọn TCTC để tham gia đàm phán. 

 Hỗ trợ Doanh nghiệp cung cấp thông tin về hồ sơ vay vốn và giải trình các nội 

dung liên quan đến hồ sơ vay vốn cho các TCTC. 

 Hỗ trợ Doanh nghiệp đàm phán văn kiện tín dụng với các TCTC và các cơ 

quan quản lý liên quan. 

 Hỗ trợ Doanh nghiệp hoàn thiện các thủ tục phê duyệt văn kiện tín dụng. 

 Đầu mối làm việc và phối hợp với Doanh nghiệp hoàn tất các thủ tục theo yêu 

cầu của đơn vị bảo lãnh khoản vay cho đến khi được cấp chứng thư bảo lãnh 

(trong trường hợp có yêu cầu bảo lãnh). 

Dựa trên phạm vi công việc được trao đổi và xácđịnh giữa S.U.N Việt Nam cũng 

như thời gian và kĩ năng cần thiết để cung cấp dịch vụ, S.U.N Việt Nam đề xuất 

mức phí dịch vụ cho dịch vụ Hỗ trợ pháp lý trong đàm phán vốn vay cho Doanh 

nghiệp trên cơ sở các hợp đồng cụ thể. 

Ngoài phí dịch vụ pháp lý, những chi phí phụ (như chi phí đi lại, điện thoại, thư 

từ...) phát sinh liên quan đến việc thực hiện hợp đồng cũng sẽ được chi trả bởi 

Doanh nghiệp dựa trên mức phí thực tế phát sinh.  
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Bất kỳ khoản phụ phí nào vượt quá 5 triệu đồng sẽ được xin chấp thuận trước 

bằng văn bản từ phía Doanh nghiệp. Mức phí này chưa bao gồm thuế GTGT 10% 

sẽ được tính trên hóa đơn do chúng tôi phát hành. 

Dịch vụ tư vấn tổ chức các hội thảo chuyên đề pháp luật (“Gói dịch vụ số 3”) 

Đáp ứng nhu cầu trang bị thêm kiến thức pháp lý cần thiết cho Bộ máy nhân sự 

của Doanh nghiệp, S.U.N Việt Nam có nhiều kinh nghiệm trong việc tổ chức các 

buổi hội thảo chuyên đề cho các Doanh nghiệp. Mức phí dịch vụ pháp lý chung 

được đề xuất như sau: 

STT Nội dung Đơn vị 

tính 

Đơn giá 

(VNĐ) 

Ghi 

chú 

1 Chi phí biên soạn tài liệu Trang 500.000  

2 
Phí thuyết 

trình 

Diễn giả cấp Nhà 

nước 

Giờ 1.000.000 
 

Diễn giả quốc tế Giờ 3.000.000  

Luật sư quốc tế Giờ 3.000.000  

Chuyên gia tài chính 

và các công ty kiểm 

toán 

Giờ 3.000.000 

 

(Báo phí trên có thể thay đổi tùy theo tính chất và mức độ phức tạp của các 

chuyên đề pháp luật tại hội thảo).  

Phí dịch vụ pháp lý nêu trên chưa bao gồm chi phí đi lại, ăn ở của các diễn giả 

và chưa bao gồm thuế GTGT 10% sẽ được tính trên hóa đơn do chúng tôi phát 

hành. 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÁC GÓI DỊCH VỤ TƯ VẤN CHO DOANH NGHIỆP 21 

  



 

Think Different - Think  S.U.N 

 

 

 

Phí luật sư được S.U.N Việt Nam áp dụng theo thông lệ quốc tế, theo đó S.U.N 

Việt Nam tính phí luật sư theo giờ, dựa trên kinh nghiệm thực tế, kiến thức và 

trình độ chuyên môn của các Luật sư. Mức phí tiêu chuẩn theo giờ của Luật sư 

áp dụng năm 2015 như sau: 

 

Phí luật sư đã bao gồm phí dịch vụ thư ký ngoài giờ, xử lý văn bản… nhưng 

không bao gồm phụ phí phát sinh như phí lưu trú, 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 S.U.N Việt 

Nam để biết mức phí cụ thể đang áp dụng hiện nay. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Phí theo giờ 

(USD) 

Luật sư Thành viên 200 – 350 

Luật sư Cấp cao 150 – 200 

Luật sư 100 – 150 

Luật sư Tập sự                                       50 – 100 

PHÍ LUẬT SƯ TIÊU CHUẨN 
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LUẬT SƯ TRẦN NGỌC BÍCH 

 

 

 

Văn phòng: Hà Nội 

E-mail: bichtran@sunlawfirm.vn 

 

Liên hệ: 

Điện thoại : +844.3766.0555 

Di động : +849.1736.6399 

Hoạt động ngành luật từ: 2005 

Chức danh: Giám đốc 

Luật sư cao cấp 

 

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

Trình độ học vấn:  

Thạc sỹ Luật học 

Luật sư Trần Ngọc Bích tư vấn chính trong lĩnh vực dân sự, hành chính công, các 

giao dịch dân sự có yếu tố nước ngoài và tranh tụng. 

Trước khi gia nhập S.U.N Việt Nam, Luật sư Trần Ngọc Bích đã làm việc cho công 

ty Luật Hàn Quốc Yuchon, hãng luật có trụ sở chính đặt tại Seoul. Hiện nay, Luật 

sư đang hỗ trợ nhiều khách hàng trong việc thực hiện các giao dịch dân sự, lao 

động và thuê mua tài chính.  

Luật sư đã viết nhiều bài báo được đăng trên các báo điện tử của Việt Nam như 

www.vibonline.com.vn, www.vietnamnet.vn, và www.news.vnanet.vn. 
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1. LUẬT SƯ CAO CẤP: Luật sư NGUYỄN ĐỨC QUANG  

Lĩnh vực 

chuyên môn 

Tư vấn dự án, đầu tư, hợp đồng, thương mại quốc tế; Tư vấn 

các giải pháp tài chính 

Kinh nghiệm 

Có hơn 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn dự án, đầu 

tư, hợp đồng, thương mại quốc tế. Đã tham gia tư vấn nhiều 

dự án về bất động sản, xây dựng, sản xuất, kinh doanh quy 

mô lớn. Là cố vấn pháp luật cho nhiều cơ quan bộ ngành trong 

nước, nhiều tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước. 

Ngoài ra, còn có mối quan hệ sâu rộng với các tập đoàn, 

doanh nghiệp và các hãng luật nước ngoài. 

 

2/  LUẬT SƯCAO CẤP: Luật sư VŨ VIẾT VẠN XUÂN 

Lĩnh vực 

chuyên môn 
Pháp luật đầu tư, tư vấn giải pháp đầu tư 

Kinh nghiệm 

Có hơn 11 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn dự án, đầu 

tư, hợp đồng, thương mại quốc tế. Đã tham gia tư vấn nhiều 

dự án về bất động sản, xây dựng, sản xuất, kinh doanh quy 

mô lớn. Là cố vấn pháp luật cho nhiều cơ quan bộ ngành trong 

nước, nhiều tập đoàn, doanh nghiệp trong và ngoài nước. 

Ngoài ra, còn có mối quan hệ sâu rộng với các tập đoàn, 

doanh nghiệp và các hãng luật nước ngoài. 

 

3/  LUẬT SƯ CAO CẤP: Luật sư NGUYỄN HOÀNG YẾN 

Lĩnh vực 

chuyên môn 
Pháp luật Dân sự, Kinh tế, Hành chính công 

Kinh nghiệm 

Có hơn 7 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn dân sự, kinh 

tế, hành chính công, có sự am hiểu sâu sắc việc áp dụng luật 

trong thực tiễn hành nghề cũng như cách thức xử lý các vấn 

đề pháp lý cho doanh nghiệp, xác lập được các mục tiêu và 

chiến lược kinh doanh dài hạn. 

 

4/  LUẬT SƯ CAO CẤP: Luật sư LÊ TRỌNG THỤC 

Chức vụ Chuyên gia tư vấn cao cấp, Ủy viên Hội đồng tư vấn cao cấp 

Lĩnh vực 

chuyên môn 
Pháp luật hình sự 

Kinh nghiệm 
31 năm kinh nghiệm – nguyên Kiểm sát viên cao cấp, Vụ I, 

Viện kiểm sát nhân dân tối cao 
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5/  CHUYÊN GIA CAO CẤP: BÙI NGỌC NHUẦN 

Chức vụ 

Phó chủ tịch Hội đồng tư vấn cao cấp; Chuyên gia tư vấn cao 

cấp; cố vấn cao cấp của Bộ trưởng chủ nhiệm Văn phòng 

chính phủ 

Lĩnh vực 

chuyên môn 
Pháp luật đầu tư, tư vấn giải pháp đầu tư 

Kinh nghiệm Nguyên Vụ trưởng vụ pháp luật Văn phòng chính phủ 

 

6/  CHUYÊN GIA CAO CẤP: Tiến sĩ luật TRƯƠNG THỊ KIM DUNG 

Chức vụ Chuyên gia tư vấn cao cấp; Ủy viên Hội đồng tư vấn cao cấp 

Lĩnh vực chuyên 

môn 
Tài chính, Ngân hàng 

Kinh nghiệm 
Hơn 20 năm giảng dạy và tư vấn giải pháp tài chính – ngân 

hàng; Giảng viên trường Đại học Luật Hà Nội 

 

7/  LUẬT SƯ CAO CẤP: Luật sư QUÁCH MINH TRÍ 

Chức vụ Chuyên gia tư vấn cao cấp; Ủy viên Hội đồng tư vấn cao cấp 

Lĩnh vực chuyên 

môn 
Sở hữu trí tuệ; đầu tư; hợp đồng 

Kinh nghiệm 

11 năm kinh nghiệm hoạt động nghề nghiệp - Thành viên 

Hiệp hội nhãn hiệu quốc tế (INTA), thành viên Tiểu ban 

chống hàng giả, Hiệp hội luật sư quốc tế (IBA) 
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1/  Tiến sĩ luật NGÔ HOÀNG OANH 

Chức vụ 
Chuyên gia tư vấn cao cấp; Chủ tịch Hội đồng Tư vấn giải 

pháp tài chính. 

Lĩnh vực chuyên 

môn 
Pháp luật hợp đồng; Tài chính – Ngân hàng; Xử lý rủi ro. 

Kinh nghiệm Hơn 17 năm hoạt động nghề nghiệp. 

2/ Chuyên gia Tài chính BÙI VĂN HÙNG 

Chức vụ 

Chuyên gia tư vấn cao cấp; Phó chủ tịch Hội đồng Tư vấn 

giải pháp tài chính; Trưởng ban kiểm soát nội bộ. Chủ tịch 

hội đồng thành viên Công ty TNHH Đầu tư Đức Quang 

CATS. 

Lĩnh vực chuyên 

môn 
Tài chính – Ngân hàng. 

Kinh nghiệm Hơn 19 năm hoạt động nghề nghiệp. 

 

3/ Chuyên gia Tài chính NGUYỄN NĂNG CƯƠNG 

Chức vụ Ủy viên Hội đồng Tư vấn giải pháp tài chính 

Lĩnh vực chuyên 

môn 
Tài chính – Ngân hàng. 

Kinh nghiệm Hơn 11 năm hoạt động nghề nghiệp. 

 

4/  Chuyên gia TRỊNH KIÊN ĐĨNH 

Chức vụ Ủy viên Hội đồng Tư vấn giải pháp tài chính 

Lĩnh vực chuyên 

môn 
Tư vấn đầu tư, Dự án  

Kinh nghiệm Nguyên Phó giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. 

 

5/ Chuyên gia Tài chính, Kiểm toán viên NGUYỄN VĂN NGÀ 

Chức vụ Ủy viên Hội đồng Tư vấn giải pháp tài chính, kế toán 

Lĩnh vực chuyên 

môn 
Kế toán, Kiểm toán 

Kinh nghiệm 

Hơn 25 năm hoạt động nghề nghiệp trong lĩnh vực kiểm 

toán.  
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6/ Chuyên gia Tài chính Thạc sỹ LƯƠNG THỊ THU NGÂN 

Chức vụ Ủy viên Hội đồng Tư vấn giải pháp tài chính. 

Lĩnh vực chuyên 

môn 
Kế toán, Kiểm toán 

Kinh nghiệm 

Hơn 10 năm hoạt động nghề nghiệp. Hiện đang công tác tại 

Trung tâm giám sát tín dụng - Ngân hàng TMCP Kỹ thương 

Việt Nam. 

 

7/  Chuyên gia Tài chính VŨ THỊ THANH HUỆ 

Chức vụ Ủy viên Hội đồng Tư vấn giải pháp tài chính. 

Lĩnh vực chuyên 

môn 
Tài chính – Ngân hàng. 

Kinh nghiệm Hơn 06 năm hoạt động nghề nghiệp. 

 

8/  Chuyên gia Tài chính LƯƠNG THỊ BÍCH HẰNG 

Chức vụ Ủy viên Hội đồng Tư vấn giải pháp tài chính. 

Lĩnh vực chuyên 

môn 
Tài chính – Ngân hàng. 

Kinh nghiệm 

Hơn 11 năm hoạt động nghề nghiệp trong lĩnh vực tài chính, 

ngân hàng. Hiện đang là Phó Giám đốc trung tâm kiểm soát 

và hỗ trợ kinh doanh - Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt 

Nam. 
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Quy định về trách nhiệm 

Hồ sơ năng lực này được đệ trình đến Qúy doanh nghiệp với mục đích giới thiệu 

về những dịch vụ pháp lý mà chúng tôi cung cấp cũng như phương thức thực 

hiện Quý doanh nghiệp vui lòng không đề cập hay sử dụng tên Hãng của chúng 

tôi hoặc Hồ sơ năng lực này cho bất kỳ mục đích nào khác như: phát hành Hồ sơ 

năng lực này hoặc sử dụng hay đề cập đến tên của chúng tôi trong các loại giấy 

tờ quảng cáo hay bất cứ tài liệu nào khác, hoặc cung cấp, trao đổi chúng cho bất 

cứ một bên thứ ba nào. Không có bất kỳ đối tượng nào được phép sử dụng Hồ 

sơ năng lực của chúng tôi cho bất kỳ mục đích nào của họ và chúng tôi không 

chịu trách nhiệm hay nghĩa vụ nào đối với bất cứ bên nào khác được nhận hoặc 

sử dụng Hồ sơ năng lực này. 

Hồ sơ năng lực 

Hồ sơ năng lực này không được phát hành cho mục đích ràng buộc trách nhiệm 

hay sẽ dẫn đến một hợp đồng ràng buộc với chúng tôi. Đây chỉ là lời giới thiệu về 

những dịch vụ mà chúng tôi có thể cung cấp cho Quý doanh nghiệp.Trường hợp 

Quý doanh nghiệp chấp nhập Hồ sơ năng lực này, xin vui lòng thông báo lại để 

chúng tôi chuẩn bị một hợp đồng với đầy đủ các điều khoản về quyền và nghĩa vụ 

giữa hai bên liên quan tới những dịch vụ sẽ được cung cấp. 

 

 

 

TRÁCH NHIỆM CỦA KHÁCH HÀNG VÀ S.U.N VIỆT NAM  

TRONG HỒ SƠ NĂNG LỰC 
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VỀ HÃNG LUẬT TNHH S.U.N VIỆT NAM (SUN LAWFIRM) 

 

Công ty Luật TNHH S.U.N Việt Nam (Sun Lawfirm) là công ty luật chuyên sâu về tư vấn tài chính, 

đầu tư và kinh doanh. Đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm của S.U.N Việt Nam đã hoạt động ở 

Australia, Singapore, Anh quốc, Mỹ, Hồng Kông, Nhật Bản từ năm 2001 và S.U.N Việt Nam đã 

chính thức có mặt tại Việt Nam từ năm 2006. S.U.N Việt Nam có trụ sở tại Hà Nội, chuyên cung cấp 

dịch vụ tư vấn pháp lý cao cấp cho các khách hàng cá nhân và tổ chức tại Việt Nam cũng như ở 

nước ngoài. Khách hàng của S.U.N Việt Nam bao gồm các công ty hoạt động trong mọi ngành kinh 

tế chủ chốt. Các luật sư của S.U.N Việt Nam đều đã từng tu nghiệp và làm việc tại nhiều nước trên 

thế giới. 

 

Sun Lawfirm dùng để chỉ Công ty Luật TNHH S.U.N Việt Nam, là một thành viên của Đoàn Luật 

sư Hà Nội thuộc Liên đoàn Luật sư Việt Nam, một Công ty TNHH được giới hạn đảm bảo của hệ 

thống pháp luật Việt Nam và các cộng sự thành viên, các cộng sự này riêng biệt và độc lập với nhau 

về mặt pháp lý. Xin vui lòng xem tại địa chỉ trang web www.sun.vn để biết thêm mô tả chỉ tiết về cấu 

trúc của S.U.N Việt Nam và các cộng sự thành viên. 

 

S.U.N Việt Nam cung cấp các dịch vụ đại diện tố tụng, đại diện ngoài tố tụng, tư vấn thuế, tư vấn và 

giải pháp tài chính doanh nghiệp cho các khách hàng tư nhân hoặc các công ty công hoạt động 

trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Với mạng lưới các cộng sự thành viên kết nối toàn cầu, S.U.N Việt 

Nam mang đến năng lực đẳng cấp toàn cầu và am hiểu sâu sắc thị trường bản địa, góp phần vào 

sự thành công của khách hàng có hoạt động kinh doanh tại bất kỳ khu vực nào trên thế giới. S.U.N 

Việt Nam có mạng lưới cộng sự và chuyên gia tư vấn cao cấp cam kết cung cấp các giải pháp tối 

ưu đến khách hàng. 

www.sun.vn 
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