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“Real action makes long lasting trust” CÔNG TY LUẬT MINH ANH



GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY GIÁ TRỊ CỐT LÕI, PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG

Công ty Luật TNHH Minh Anh tiền thân là Công ty TNHH tư vấn Minh Anh được thành lập vào tháng 
7/2012. Sau hơn 05 năm hoạt động, Minh Anh đã không ngừng lớn mạnh, trở thành một trong những 
hãng luật uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Với đội ngũ những luật sư, chuyên gia tư vấn dày dạn kinh 
nghiệm, tốt nghiệp từ những cơ sở đào tạo danh tiếng, chúng tôi đã đồng hành, lắng nghe và thấu 
hiểu mọi quan tâm của khách hàng nhằm tìm ra các giải pháp pháp lý phù hợp hạn chế tối đa rủi ro 
cho khách hàng nhưng vẫn đảm bảo sự minh bạch, khách quan và hài hòa các mục tiêu kinh doanh 
góp phần mang lại thành công bền vững cho các khách hàng. 

Ngoài ra, Công ty Minh Anh đã và đang từng bước xây dựng văn hóa doanh nghiệp cho riêng mình. 
Đội ngũ luật sư, chuyên viên tư vấn đều có tâm, có đức với nghề, sống hòa đồng, cởi mở và gắn bó 
chặt chẽ với nhau tạo thành một tập thể đoàn kết.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Trí tuệ, sáng tạo, khác biệt là nền móng của Công ty.
Con người là tài sản vô giá của Công ty.
Sự đoàn kết và tính chuyên nghiệp là phương pháp làm việc của Công ty.
Sự hài lòng của khách hàng và hiệu quả kinh tế là mục tiêu hàng đầu của Công ty.
Cơ hội thăng tiến, quyền lợi chỉ dựa trên sự nỗ lực và đóng góp của mỗi thành viên Công ty.

PHƯƠNG CHÂM HOẠT ĐỘNG
Với phương châm hoạt động: “Giá trị thực cho niềm tin bền vững – Real action makes long lasting 
trust”. Luật Minh Anh luôn đồng hành, lắng nghe và thấu hiểu mọi quan tâm của khách hàng, giúp 
họ hạn chế được các rủi ro pháp lý đồng thời góp phần mang lại thành công vững chắc cho khách 
hàng.



DỊCH VỤ PHÁP LÝ

TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀO VIỆT NAM
Tư vấn lựa chọn đối tác và địa điểm đầu tư;
Tư vấn nghiên cứu thị trường và chính sách thu hút đầu tư của từng 
địa phương;
Tư vấn, tìm hiểu về các vấn đề hệ thống hạ tầng giao thông, lao động, 
môi trường..v.v.v.
Tư vấn xin phê duyệt chủ trương đầu tư;
Tư vấn xin cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;
Tư vấn xin cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, con dấu;
Tư vấn chế độ báo cáo hàng quý, hàng năm, nội bộ doanh nghiệp.
Tư vấn thay đổi dự án, chuyển đổi, chuyển nhượng và chấm dứt dự án.v.v..

TƯ VẤN PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP TRONG NƯỚC.
Tư vấn thành lập doanh nghiệp;
Tư vấn thay đổi đăng ký doanh nghiệp;
Tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp;
Tư vấn cơ cấu lại doanh nghiệp như: Chia, tách, sáp nhập,
 chuyển đổi loại hình;
Tư vấn lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh;
Tư vấn quản trị nội bộ doanh nghiệp;
Các dịch vụ pháp lý khác.

SỞ HỮU TRÍ TUỆ.
Tư vấn đăng ký nhãn hiệu hàng hóa (trong nước và quốc tế);
Tư vấn đăng ký quyền tác giả;
Tư vấn đăng ký kiểu dáng công nghiệp;
Tư vấn đăng ký sáng chế, giải pháp hữu ích, chỉ dẫn địa lý.

TƯ VẤN VỀ LAO ĐỘNG.
Tư vấn, soạn thảo và rà soát các hợp đồng lao động, 
thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động, quy trình nội bộ về 
quản lý, sử dụng lao động;
Tư vấn xử lý kỷ luật lao động và chấm dứt hợp đồng lao động;
Tư vấn và đại diện tham gia giải quyết tranh chấp về lao động;
Tư vấn xin cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài làm 
việc tại Việt Nam;

DỊCH VỤ PHÁP LÝ VỀ DÂN SỰ.
Tư vấn và đại diện cho khách hàng trong quá trình giải 
quyết các tranh chấp về dân sự, bao gồm tranh chấp về 
ly hôn, quyền sở hữu tài sản, hợp đồng dân sự, di sản 
thừa kế, bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng, quyền
 sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất…; 
Tư vấn và đại diện cho khách hàng trong quá trình
 giải quyết các yêu cầu về dân sự.

XIN GIẤY PHÉP CON.
Tư vấn xin giấy phép tư vấn du học;
Tư vấn xin giấy phép bưu chính;
Tư vấn xin giấy phép hoạt động dịch vụ việc làm;
Tư vấn xin giấy phép đo đạc và bản đồ;
Tư vấn xin giấy phép cho thuê lại lao động;
Tư vấn công bố mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, thực phẩm thường;
Tư vấn xin giấy phép đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm;
Tư vấn xin giấy phép ICP, mạng xã hội, trang thương mại điện tử;
Tư vấn các loại giấy phép khác.

DỊCH VỤ PHÁP LÝ



DỊCH VỤ PHÁP LÝ

DỊCH VỤ THU HỒI NỢ.
Thay mặt khách hàng gặp gỡ, đàm phán với chủ nợ/bên nợ để xử lý khoản nợ, đề xuất các giải 
pháp thay thế, bổ sung để thu hồi, xử lý nợ; 
Soạn thảo các thư yêu cầu, các thỏa thuận mới theo yêu cầu của khách hàng; 
Tư vấn và đại diện thực hiện các thủ tục khởi kiện tại tòa án/trọng tài để thu hồi nợ;

THAM GIA TỐ TỤNG.
Soạn thảo hồ sơ khởi kiện;
Hướng dẫn khách hàng chuẩn bị hồ sơ khởi kiện, thu thập chứng cứ;
Đại diện khách hàng liên hệ, làm việc với các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền trong quá trình giải 
quyết tranh chấp về dân sự, kinh doanh thương mại, lao động…nhằm bảo vệ quyền lợi tốt nhất 
cho khách hàng;
Cử luật sư tham gia tố tụng tại Tòa án/trọng tài;

Luật sư Nguyễn Thị Việt Hà – Phó giám đốc công ty
Học vấn
Cử nhân Luật (Đại học Luật Hà Nội); Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ Luật sư (Học 
viện tư pháp), Luật sư thuộc đoàn luật sư Hà Nội. Thạc sỹ (Đại học Luật Hà Nội).
Kinh nghiệm 
Hơn 08 năm kinh nghiệm tư vấn đầu tư, doanh nghiệp, giấy phép con, Sở hữu 
trí tuệ, pháp luật dân sự, đại diện tham gia tố tụng.

Luật sư, Th.s Đặng Thị Huệ
Học vấn
Cử nhân Luật (Đại học Luật Hà Nội); Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ Luật sư (Học 
viện tư pháp), Thạc sỹ (Đại học Quốc gia Hà Nội).
Kinh nghiệm
Hơn 08 năm kinh nghiệm tư vấn về bất động sản, doanh nghiệp, giấy phép con, 
pháp luật dân sự.

ĐỘI NGŨ LUẬT SƯ, CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ

Luật sư Trần Văn Điệp – Giám đốc công ty
Học vấn
Cử nhân Luật (Đại học Luật Hà Nội); Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ Luật sư (Học 
viện tư pháp), Luật sư thuộc đoàn luật sư Hà Nội. 
Kinh nghiệm
Hơn 08 năm kinh nghiệm tư vấn đầu tư, doanh nghiệp, giấy phép con, Sở hữu 
trí tuệ, pháp luật dân sự, đại diện tham gia tố tụng…

LUẬT SƯ CHÍNH.



CỐ VẤN CAO CẤP

CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ.

Thạc sỹ Lê Xuân Lục.
Ảnh (gửi kèm)
Học vấn
Cử nhân Luật (Đại học Luật Hà Nội); Thạc sỹ (Đại học Quốc gia Hà Nội), Giảng 
viên trường Đại học
Kinh nghiệm
Hơn 08 năm kinh nghiệm tư vấn chuyên về pháp luật Hình sự.

Nguyễn Văn Mớ
Học vấn
Cử nhân Luật (Đại học Luật Hà Nội); Cử nhân kinh tế (Đại học Kinh tế Quốc dân), 
Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ luật sư (Học viện tư pháp), Luật sư thuộc đoàn luật 
sư Hà Nội.
Kinh nghiệm
Hơn 08 năm kinh nghiệm tư vấn chuyên về pháp luật doanh nghiệp, kế toán 
thuế, đấu thầu.

Phạm Thị Thu Hà
Học vấn 
Cử nhân Luật (Viện Đại học Mở Hà Nội); Luật sư (Học viện tư pháp)
Kinh nghiệm
03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, giấy phép, tư vấn pháp lý 
doanh nghiệp.

Đỗ Quỳnh Phương
Học vấn
Cử nhân Luật (Trường Đại học Kinh tế và QTKD Thái Nguyên)
Kinh nghiệm
02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý doanh nghiệp, giấy phép 
con, tư vấn đầu tư.

Trần Thanh Thủy
Học vấn
Cử nhân Luật (Đại học Luật Hà Nội)
Kinh nghiệm
02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn Sở hữu trí tuệ

Nguyễn Ngọc Ly
Học vấn
Cử Nhân Luật (Đại học Quốc gia Hà Nội), Cử nhân Ngoại ngữ (Đại học Ngoại 
Ngữ)
Kinh nghiệm
03 năm kinh nghiệp trong lĩnh vực tư vấn giấy phép, tư vấn đầu tư nước ngoài 
vào Việt nam, chuyên viên bộ phận chăm sóc khách hàng.

Nguyễn Thị Thanh
Học vấn
Cử Nhân khoa Luật (Đại học Quốc gia Hà Nội)
Kinh nghiệm
02 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, tư vấn pháp lý doanh nghiệp.

Lê Thị Lan Anh
Học vấn
Cử nhân Luật (Đại học Luật Hà Nội)
Kinh nghiệm
02 năm  kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý doanh nghiệp.



CÁC HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI CỦA CÔNG TYĐỐI TÁC, KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

Tổng công ty Viễn thông Viettel Công ty Cổ phần quốc tế Sơn Hà Công ty TNHH Logitem Việt Nam Công ty TNHH Flexcom Việt Nam

Tổng công ty Lilama Việt Nam Công ty Cổ phần viễn thông 
miền Nam

Tổng công ty Sông Đà Công Ty TNHH Hai Thành Viên 
Thực Phẩm Lý Tưởng Việt Nam

Công ty Cổ Phần Đầu Tư Và 
Phát Triển Pharmahead Việt Nam

Công ty cổ phần đầu tư và 
thương mại JV-SYSTEM

Công ty Cổ phần Bất Động Sản 
SINGLAND

Công ty Cổ Phần Đầu tư quốc tế 
TAP Việt Nam

Công ty Cổ phần Xây lắp và 
Phát triển nhà HUD 3.3

Công ty TNHH nhà máy sản xuất 
nhôm Việt Pháp

Công ty Cổ phần Armephaco Công ty Cổ phần thời trang 
MC Việt Nam


