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ĐỘI NGŨ LUẬT SƯ

BIỂU PHÍ DỊCH VỤ
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
LIÊN HỆ

Tiền thân là Công Ty TNHH Tư Vấn Minh Anh, trải qua hơn 07 năm hình thành và phát triển, Công ty Luật TNHH Minh Anh 
(“Luật Minh Anh”) đã có những bước phát triển không ngừng trong lĩnh vực tư vấn pháp luật. Chúng tôi luôn tự hào là một 
trong những đơn vị cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp và đầy đủ nhất cho các doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân 
trong nhiều lĩnh vực. 

Với đội ngũ luật sư và chuyên gia tư vấn dày dạn kinh nghiệm, tốt nghiệp từ những cơ sở đào tạo danh tiếng, chúng tôi 
cam kết cung cấp tới khách hàng các dịch vụ pháp lý tốt nhất. Thế mạnh của Luật Minh Anh là tư vấn doanh nghiệp, đầu 
tư, mua bán-sáp nhập, sở hữu trí tuệ, tư vấn hợp đồng, giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp, hôn nhân và đại diện 
tham gia tố tụng. Ngoài ra, Luật Minh Anh cũng vươn lên mạnh mẽ và khẳng định mình trong các lĩnh vực như tư vấn pháp 
lý thường xuyên, tư vấn tuân thủ nội bộ doanh nghiệp, giải quyết tranh chấp thương mại, hợp đồng.

Với phương châm hoạt động “Giá trị thực cho niềm tin bền vững”, 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.
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DỊCH VỤ PHÁP LÝ CỦA LUẬT MINH ANH

Vui lòng tham khảo các dịch vụ pháp lý được trình bày chi tiết dưới đây.
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(A) TƯ VẤN PHÁP LUẬT ĐẦU TƯ

Với sự hiểu biết đầy đủ về pháp luật và môi trường đầu tư tại Việt 
Nam, chúng tôi sẵn sàng cung cấp cho khách hàng các ý kiến tư vấn 
pháp lý hữu ích nhất, đồng thời hỗ trợ hiệu quả cho nhà đầu tư trong 
quá trình lập và triển khai dự án đầu tư tại Việt Nam hoặc dự án đầu 
tư ra nước ngoài.

Dịch vụ tư vấn pháp luật đầu tư của Luật Minh Anh bao gồm:
• Thành lập các dự án đầu tư tại Việt Nam và dự án đầu tư ra nước ngoài;
• Xin phê duyệt chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh và cấp cao hơn;
• Khảo sát tính khả thi, hành lang pháp lý của dự án; đánh giá địa 
điểm thực hiện dự án;
• Điều chỉnh, chuyển nhượng, giãn tiến độ, tạm ngừng, chấm dứt hoạt 
động đối với dự án đầu tư tại Việt Nam và dự án đầu tư ra nước ngoài.

(B) TƯ VẤN MUA BÁN VÀ SÁP NHẬP (M&A)

Chúng tôi tư vấn cho khách hàng các phương thức giao dịch hợp lý 
nhất, thực hiện thẩm định tình trạng pháp lý (LDD) của công ty mục 
tiêu, chuẩn bị và soạn thảo tài liệu phục vụ giao dịch M&A, hỗ trợ 
khách hàng đạt được các phê chuẩn cần thiết theo quy định của 
pháp luật, và hỗ trợ khách hàng nhanh chóng hoàn tất giao dịch 
theo kế hoạch đã định sẵn.   

Dịch vụ tư vấn mua bán và sáp nhập của Luật Minh Anh bao gồm:
• Tư vấn cấu trúc giao dịch;
• Thực hiện thẩm định pháp lý (LDD);
• Soạn thảo thỏa thuận mua cổ phần, mua tài sản, trái phiếu hoặc cổ 
phiếu phát hành và nợ chuyển đổi; soạn thảo thỏa thuận cổ 
đông/thành viên, thỏa thuận hợp tác đầu tư, v.v.; 
• Hỗ trợ các thủ tục pháp lý để đạt được các giấy phép và chứng nhận 
cần thiết liên quan đến giao dịch M&A.

(C) TƯ VẤN PHÁP LUẬT DOANH NGHIỆP

Luật Minh Anh đã xây dựng và phát triển đội ngũ luật sư, chuyên gia 
tư vấn giàu kinh nghiệm, năng động để hỗ trợ tốt nhất mọi yêu cầu 
của khách hàng trong lĩnh vực pháp luật về doanh nghiệp.

Dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp của Luật Minh Anh bao gồm:
• Thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, VPĐD, ĐĐKD;
• Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, chuyển đổi, sáp nhập 
doanh nghiệp;
• Tạm ngừng hoạt động, giải thể;
• Tư vấn việc tuân thủ và giải quyết tranh chấp nội bộ doanh nghiệp.

D) TƯ VẤN XIN CẤP CÁC LOẠI GIẤY PHÉP

Thực tế chúng tôi không chỉ tư vấn pháp lý về giấy phép thuần túy, 
mà còn hỗ trợ khách hàng trong việc đảm bảo đủ điều kiện để được 
cấp giấy phép, gia hạn giấy phép, giải quyết tranh chấp và hỗ trợ 
thực hiện các thủ tục có liên quan.

Luật Minh Anh tư vấn xin giấy phép trong các lĩnh vực sau đây:
• Đăng ký nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, bản quyền tác giả;
• Giấy phép về tư vấn du học, dịch vụ việc làm, cho thuê lại lao động, 
thành lập và hoạt động trung tâm ngoại ngữ;
• Giấy phép bưu chính, lữ hành; giấy phép trong các lĩnh vực khác 
như đo đạc bản đồ, dán nhãn tiết kiệm năng lượng, lao động, xây 
dựng, thương mại, v.v.

(E) TƯ VẤN PHÁP LÝ THƯỜNG XUYÊN

Dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên là giải pháp tối ưu để giảm thiểu 
các rủi ro, hạn chế tranh chấp, bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp 
của tổ chức, cá nhân khi thực hiện các hành vi pháp lý nhất định. 

Dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên của Luật Minh Anh bao gồm:
• Cung cấp ý kiến pháp lý về từng vấn đề cụ thể phát sinh theo yêu 
cầu của khách hàng;
• Hỗ trợ đàm phán, soạn thảo, rà soát các loại hợp đồng kinh doanh, 
thương mại, đầu tư, bất động sản, sở hữu trí tuệ, lao động, v.v.;
• Tư vấn và hỗ trợ khách hàng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp khi bị 
xâm phạm; 
• Đánh giá tác động của các quy định pháp luật mới đối với hoạt 
động của khách hàng khi có yêu cầu.

(F) TRANH TỤNG

Luật Minh Anh cũng được biết là một trong các hãng luật hàng đầu 
có khả năng giải quyết các tranh chấp kinh doanh, thương mại và 
hôn nhân-gia đình. Trong nhiều năm qua, đội ngũ luật sư của Luật 
Minh Anh đã tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhiều 
khách hàng trong quá trình tranh tụng tại Tòa án. 

Luật Minh Anh có khả năng cung cấp các giải pháp giải quyết 
tranh chấp sau đây:     
• Giải quyết tranh chấp kinh doanh, thương mại và hôn nhân-gia 
đình tại Tòa án các cấp;
• Giải quyết tranh chấp thương mại thông qua cơ quan trọng tài; 
• Giải quyết tranh chấp ngoài Tòa án; Hỗ trợ thu hồi các khoản nợ 
thương mại (xử lý nợ).
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Đội ngũ luật sư dày dạn kinh nghiệm của chúng tôi đều tốt nghiệp từ những trường đại học luật hàng 
đầu tại Việt Nam và nước ngoài, thông thạo tiếng Việt và tiếng Anh chuyên ngành. Tuy nhiên, đây chỉ là 
phần nền tảng. Trong quá trình hành nghề, Luật Minh Anh cam kết không ngừng đào tạo các luật sư 
của mình thông qua những chương trình đào tạo chuyên sâu nhằm đảm bảo cho luật sư đạt được trình 
độ chuyên môn cao, có tư duy của doanh nhân để hiểu mong muốn của khách hàng, nhằm cung cấp 
dịch vụ một cách chuyên nghiệp và hiệu quả nhất.

ĐỘI NGŨ LUẬT SƯ

Luật sư Trần Văn Điệp
Điện thoại: 0938.834.386
Email: luatsu@luaminhanh.vn 

Là luật sư sáng lập, đồng thời là Giám đốc điều hành Luật Minh Anh, ông luôn cống hiến hết 
mình cho sự thành công và phát triển của công ty.
Với hơn 10 năm kinh nghiệm, ngoài việc là luật sư điều hành, Luật sư Trần Văn Điệp còn trực tiếp phụ 
trách mảng tư vấn pháp luật thường xuyên, tư vấn giải quyết tranh chấp, tư vấn đầu tư, đại diện 
tham gia tố tụng trong các vụ án hình sư, dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động, v.v.
Bên cạnh các công việc chuyên môn, Luật sư Trần Văn Điệp còn thường xuyên tham gia các buổi 
hội thảo về doanh nghiệp, các buổi xúc tiến đầu tư vào Việt Nam, các câu lạc bộ về doanh 
nghiệp, để thường xuyên tiếp xúc, lắng nghe và tìm cách tháo gỡ khó khăn về pháp lý cho các 
doanh nghiệp.
Học vấn
• Chứng chỉ hành nghề Luật sư – Bộ Tư pháp.
• Chứng chỉ đào nghiệp vụ Luật sư – Học viện Tư pháp.
• Cử nhân Luật, Khoa luật kinh tế – Đại học Luật Hà Nội, Việt Nam.
Đoàn luật sư
• Thành viên Đoàn luật sư TP. Hà Nội, Việt Nam.
Ngôn ngữ hành nghề
• Tiếng Việt, tiếng Anh.
Lĩnh vực hành nghề
• Tư vấn pháp luật thường xuyên, tư vấn giải quyết tranh chấp, tư vấn đầu tư, đại diện tham gia 
tố tụng trong các vụ án hình sư, dân sự, hành chính, kinh doanh thương mại, lao động.

Luật sư Nguyễn Thành Tin 
Điện thoại: 0888 324 228 
Email: nttin@luatminhanh.vn 

Ông Nguyễn Thành Tin là luật sư thành viên điều hành công việc của Luật Minh Anh tại TP. Đà Nẵng 
và TP. Hồ Chí Minh. Ông hiện là thành viên Đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh.
Với hơn 10 năm hành nghề tại các hãng luật hàng đầu Việt Nam (LuatViet – Advocates & Solicitors, 
NBN-Partners, và Minh Anh Law Firm), luật sư Nguyễn Thành Tin có kinh nghiệm pháp lý chuyên sâu 
về Mua bán và Sáp nhập doanh nghiệp (M&A), Đầu tư nước ngoài, Thương mại, Bất động sản, Lao 
động, Giáo dục và Tư vấn pháp lý nội bộ doanh nghiệp.
Trong quá trình hành nghề, luật sư Tin đã trực tiếp tư vấn và thẩm định pháp lý (LDD) cho rất nhiều 
giao dịch M&A; phát hành cổ phần ra công chúng (IPO); thành lập các dự án logistics, FMCG, F&B, sản 
xuất công nghiệp và giáo dục; rà soát các hợp đồng mua bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, hợp tác đầu 
tư, v.v. Ngoài ra, luật sư Tin cũng thường xuyên được khách hàng tin tưởng chỉ định tham gia các cuộc 
họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc Hội đồng thành viên của khách hàng để hỗ trợ giải 
quyết vấn đề pháp lý nội bộ.
Có thể kể đến một số khách hàng tiêu biểu mà luật sư Tin từng tham gia tư vấn như: Berjaya D2D 
(Đồng Nai, HCM), Sapphire Vietnam (HCM), P&G (Bình Dương, HCM), Pepsico Food (Bình Dương, 
HCM), Techbond (Bình Dương, Malaysia), Carlsberg (Vũng Tàu), Indochina Vanguard Hotels (HCM), 
Nam Long (HCM), Uniben (HCM, Singapore), IAE Education (HCM), Paracel Technology Solutions (Đà 
Nẵng), Binh Minh Anyang (Đà Nẵng), I-Nex Việt Nam (Đà Nẵng) và nhiều công ty khác.
Học vấn
• Chứng chỉ hành nghề Luật sư – Bộ Tư pháp.
• Chứng chỉ đào nghiệp vụ Luật sư – Học viện Tư pháp.
• Cử nhân Luật, Khoa luật kinh tế – Đại học Luật Hà Nội, Việt Nam.
Đoàn luật sư
• Thành viên Đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam.
Ngôn ngữ hành nghề
• Tiếng Việt, tiếng Anh.
Lĩnh vực hành nghề
• Mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A), Đầu tư nước ngoài, Thương mại, Bất động sản, Lao động, 
Giáo dục và Tư vấn pháp lý nội bộ doanh nghiệp.

Luật sư Nguyễn Đức Tuân 
Email: nguyentuanluatsu@gmail.com

Ông Nguyễn Đức Tuân hiện đang là luật sư thành viên, Trưởng chi nhánh của Luật Minh Anh tại 
tỉnh Bắc Giang. Ông hiện là thành viên Đoàn luật sư tỉnh Bắc Giang.
Với hơn 15 năm kinh nghiệm hành nghề, trước khi hành nghề tại Luật Minh Anh, ông Nguyễn 
Đức Tuân từng đảm nhiệm chức vụ Phó chủ tịch Hội luật gia tỉnh Bắc Giang và tham gia vào 
nhiều ban ngành, đoàn thể của tỉnh Bắc Giang.
Là luật sư trực tiếp làm việc tại Bắc Giang, thế mạnh của Ông Tuân là tranh tụng tại Tòa án trong các 
vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại, đại diện ngoài tố tụng, tư vấn hợp đồng và tư vấn pháp 
luật liên quan đến đất đai. Ông Nguyễn Đức Tuân được các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp đánh giá 
cao vì sự nhiệt tình, năng động và có kiến thức chuyên sâu trong nhiều lĩnh vực.
Học vấn
• Chứng chỉ hành nghề Luật sư – Bộ Tư pháp.
• Chứng chỉ đào nghiệp vụ Luật sư – Học viện Tư pháp.
• Thạc sỹ luật học của ĐH Khoa học xã hội và nhân văn.
• Cử nhân Luật, Khoa luật kinh tế - Đại học Luật Hà Nội, Việt Nam.
Đoàn luật sư
• Thành viên Đoàn luật sư tỉnh Bắc Giang, Việt Nam.
Ngôn ngữ hành nghề
• Tiếng Việt, tiếng Anh.
Lĩnh vực hành nghề
• Tranh tụng tại Tòa án trong các vụ án hình sự, dân sự, kinh doanh thương mại, đại diện ngoài 
tố tụng, tư vấn hợp đồng và tư vấn pháp luật liên quan đến đất đai. 

Luật sư Nguyễn Văn Mớ
Email: nguyenmohlu@gmail.com  

Ông Nguyễn Văn Mớ hiện là thành viên Đoàn luật sư TP. Hà Nội. 
Với hơn 10 năm kinh nghiệm hành nghề, trước khi hành nghề tại Luật Minh Anh, ông Nguyễn 
Văn Mớ từng có thời gian dài làm việc tại các công ty như: Công ty TNHH tư vấn K và Cộng sự, 
chuyên tư vấn pháp luật thường xuyên cho các doanh nghiệp; Công ty Viettel IDC, chuyên phụ 
trách mảng pháp chế doanh nghiệp và đấu thầu.
Có thể kể đến một số khách hàng tiêu biểu mà luật sư Mớ từng tham gia tư vấn như: Viettel IDC, 
Tập đoàn gang thép Thái Nguyên, Tập đoàn công nghiệp tàu thủy, v.v.
Học vấn
• Chứng chỉ hành nghề Luật sư – Bộ Tư pháp.
• Chứng chỉ đào nghiệp vụ Luật sư – Học viện Tư pháp.
• Cử nhân Luật, Khoa luật kinh tế - Đại học Luật Hà Nội, Việt Nam.
• Cử nhân trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội, Việt Nam.
Đoàn luật sư
• Thành viên Đoàn luật sư TP. Hà Nội, Việt Nam.
Ngôn ngữ hành nghề
• Tiếng Việt, tiếng Anh.
Lĩnh vực hành nghề
• Tư vấn pháp luật thường xuyên, tư vấn tuân thủ nội bộ doanh nghiệp và đấu thầu.
 

Luật sư Nguyễn Việt Hà
Điện thoại: 0962.036.698
Email: vietha@luatminhanh.vn

Luật sư Nguyễn Việt Hà là luật sư thành viên của Luật Minh Anh tại Hà Nội, bà giữ chức vụ Phó 
giám đốc điều hành công ty tại Hà Nội.
Trước khi gia nhập Luật Minh Anh vào năm 2015 Luật sư Nguyễn Việt Hà đã có 05 năm làm pháp 
chế doanh nghiệp, có kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực tư vấn pháp lý nội bộ cho doanh 
nghiệp; tư vấn pháp luật lao động; tư vấn hợp đồng.
Tại Luật Minh Anh, Luật sư Nguyễn Việt Hà đang phụ trách mảng tư vấn pháp lý về đầu tư nước 
ngoài, giấy phép con, tư vấn pháp luật lao động, tư vấn hợp đồng và đại diện tham gia giải 
quyết các tranh chấp phát sinh trong nội bộ các doanh nghiệp. Bên cạnh đó, Luật sư Nguyễn 
Việt Hà còn trực tiếp vấn và tham gia tố tụng tại Tòa án, trọng tài để bảo vệ quyền và lợi ích hợp 
pháp của khách hàng.
Từ những kinh nghiệm hành nghề đã tích lũy được cùng với sự nghiên cứu, tìm tòi, học hỏi 
không biết mệt mỏi của bản thân; Luật sư Nguyễn Việt Hà đang ngày càng khẳng định được vi 
thế của mình trong cộng đồng luật sư tại Hà Nội.
Học vấn
• Chứng chỉ hành nghề Luật sư – Bộ Tư pháp.
• Chứng chỉ đào nghiệp vụ Luật sư – Học viện Tư pháp.
• Thạc sĩ chuyên ngành Luật dân sự – Đại học Luật Hà Nội, Việt Nam.
• Cử nhân Luật, Khoa luật kinh tế – Đại học Luật Hà Nội, Việt Nam.
Đoàn luật sư
• Thành viên Đoàn luật sư TP. Hà Nội, Việt Nam.
Ngôn ngữ hành nghề
• Tiếng Việt, tiếng Anh.
Lĩnh vực hành nghề
• Đầu tư nước ngoài, giấy phép con, tư vấn pháp luật lao động, tư vấn hợp đồng và đại diện 
tham gia giải quyết các tranh chấp phát sinh trong nội bộ các doanh nghiệp.
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Ông Nguyễn Văn Mớ hiện là thành viên Đoàn luật sư TP. Hà Nội. 
Với hơn 10 năm kinh nghiệm hành nghề, trước khi hành nghề tại Luật Minh Anh, ông Nguyễn 
Văn Mớ từng có thời gian dài làm việc tại các công ty như: Công ty TNHH tư vấn K và Cộng sự, 
chuyên tư vấn pháp luật thường xuyên cho các doanh nghiệp; Công ty Viettel IDC, chuyên phụ 
trách mảng pháp chế doanh nghiệp và đấu thầu.
Có thể kể đến một số khách hàng tiêu biểu mà luật sư Mớ từng tham gia tư vấn như: Viettel IDC, 
Tập đoàn gang thép Thái Nguyên, Tập đoàn công nghiệp tàu thủy, v.v.
Học vấn
• Chứng chỉ hành nghề Luật sư – Bộ Tư pháp.
• Chứng chỉ đào nghiệp vụ Luật sư – Học viện Tư pháp.
• Cử nhân Luật, Khoa luật kinh tế - Đại học Luật Hà Nội, Việt Nam.
• Cử nhân trường Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội, Việt Nam.
Đoàn luật sư
• Thành viên Đoàn luật sư TP. Hà Nội, Việt Nam.
Ngôn ngữ hành nghề
• Tiếng Việt, tiếng Anh.
Lĩnh vực hành nghề
• Tư vấn pháp luật thường xuyên, tư vấn tuân thủ nội bộ doanh nghiệp và đấu thầu.
 

Chuyên viên Nguyễn Thị Thanh
Email: info@luatminhanh.vn 

Bà Nguyễn Thị Thanh đã có hơn 04 năm kinh nghiệm hành nghề luật tại Việt Nam sau khi tốt nghiệp Khoa 
Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội; đã hoàn thành khóa đào tạo nghiệp vụ Luật sư tại Học viện Tư pháp.
Bà Nguyễn Thị Thanh hiện đang là trưởng bộ phận doanh nghiệp của Luật Minh Anh, chuyên phụ trách các 
vấn đề tư vấn pháp lý doanh nghiệp, tư vấn các thủ tục pháp lý về doanh nghiệp; tư vấn thường xuyên cho 
các hoạt động của doanh nghiệp; trực tiếp tham gia tư vấn, rà soát, soạn thảo hồ sơ và thực hiện các thủ tục 
nội bộ để hỗ trợ pháp lý và đảm bảo sự tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp.
Có thể kể đến một số khách hàng Doanh nghiệp tiêu biểu mà bà Nguyễn Thị Thanh đã trực tiếp tham 
gia tư vấn và thực hiện các thủ tục pháp lý như: C.E.O group; Moolez Fashion; Kensport; Creative 
Group; MC Fashion; Sơn Hà miền bắc; HUD3.3; Hải Lý Plaza; Xây dựng Khôi Nguyên – Kally; Cargo 
Links; IMC Sài Gòn; Trâu vàng Media; Thăng Long Invest; CTCP Thực Phẩm Sữa TH; THD Travel, và nhiều 
công ty khác.
Ngoài lĩnh vực phụ trách, chuyên viên Nguyễn Thị Thanh còn tích cực tham gia, hỗ trợ các bộ phận 
khác trong các lĩnh vực như Đầu tư – Giấy phép, Sở hữu trí tuệ; Tích cực tham gia các hoạt động tình 
nguyện, văn hóa – văn nghệ.
Học vấn
• Chứng chỉ đào nghiệp vụ Luật sư – Học viện Tư pháp.
• Cử nhân Luật – Đại học Quốc gia Hà Nội, Việt Nam;
Ngôn ngữ hành nghề
• Tiếng Việt, tiếng Anh.
Lĩnh vực hành nghề
• Tư vấn các thủ tục pháp lý về doanh nghiệp; tư vấn thường xuyên cho các hoạt động của doanh 
nghiệp; tham gia tư vấn, rà soát, soạn thảo hồ sơ và thực hiện các thủ tục nội bộ để hỗ trợ pháp lý và 
đảm bảo sự tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp.

Chuyên viên Nguyễn Ngọc Ly
Email: info@luatminhanh.vn 

Bà Nguyễn Ngọc Ly đã có hơn 04 năm kinh nghiệm hành nghề luật sau khi tốt nghiệp Khoa Luật 
– Đại học quốc gia Hà Nội.
Bà Nguyễn Ngọc Ly đóng vai trò là cầu nối giữa Luật Minh Anh với khách hàng là các nhà đầu tư 
nước ngoài. Với thế mạnh là thông thạo ngoại ngữ, bà Nguyễn Ngọc Ly thường xuyên tham gia 
và là nhân tố không thể thiếu trong các buổi đàm phán, buổi họp, buổi tư vấn giữa các luật sư 
của Luật Minh Anh với các nhà đầu tư.
Bên cạnh đó bà Nguyễn Ngọc Ly còn phụ trách mảng chăm sóc khách hàng của công ty như 
trực tiếp theo dõi, thống kê các số liệu liên quan tới khách hàng, tiếp nhận và giải đáp những 
vướng mắc của khách hàng về chất lượng dịch vụ của công ty, là cầu nối giữa Luật Minh Anh với 
khách hàng, đảm bảo cho khách hàng cảm thấy hài lòng nhất với các dịch vụ mà Luật Minh Anh 
cung cấp.
Học vấn
• Cử nhân Luật, Khoa Luật – Đại học quốc gia Hà Nội, Việt Nam;
• Cử nhân Ngoại ngữ – Đại học Ngoại ngữ – Đại học quốc gia Hà Nội, Việt Nam.
Ngôn ngữ hành nghề
• Tiếng Việt, tiếng Anh.
Lĩnh vực hành nghề
• Tham gia quá trình đàm phán, tư vấn pháp lý giữa Luật Minh Anh với các nhà đầu tư nước 
ngoài; theo dõi, thống kê các số liệu liên quan tới khách hàng, tiếp nhận và giải đáp những 
vướng mắc của khách hàng về chất lượng dịch vụ của công ty.

Chuyên viên Lê Thị Lan Anh
Email: info@luatminhanh.vn

Bà Lê Thị Lan Anh đã có hơn 03 năm kinh nghiệm làm việc tại Luật Minh Anh, chuyên phụ trách 
mảng tư vấn pháp lý về doanh nghiệp như: Thành lập doanh nghiệp, thay đổi đăng ký doanh 
nghiệp, chuyển đổi loại hình, câu cấu tổ chức lại doanh nghiệp, v.v; Ngoài ra bà Lan Anh cũng 
thường xuyên tham gia tư vấn, rà soát quá trình thực hiện và tuân thủ pháp luật của các doanh 
nghiệp.
Một số khách hàng doanh nghiệp tiêu biểu mà Bà Lê Thị Lan Anh đã trực tiếp tham gia tư vấn 
pháp luật như: C.E.O group; Moolez Fashion; Kensport; Creative Group; MC Fashion; Sơn Hà 
miền bắc; HUD3.3; Hải Lý Plaza..
Bằng những kiến thức đã được đào tạo, bằng kinh nghiệm trong quá trình hành nghề đã tích 
lũy được cùng với sự học hỏi, nghiên cứu không ngừng, bà Lê Thị Lan Anh đang ngày càng tự 
tin và khẳng định mình là một chuyên viên tài năng trong Luật Minh Anh.
Học vấn
• Cử nhân Luật – Đại học Luật Hà Nội, Việt Nam;
Ngôn ngữ hành nghề
• Tiếng Việt, tiếng Anh.
Lĩnh vực hành nghề
• Tư vấn pháp luật về doanh nghiệp; tham gia tư vấn, rà soát quá trình thực hiện và tuân thủ 
pháp luật của các doanh nghiệp.

Chuyên viên Nguyễn Thị Mỹ Linh
Email: info@luatminhanh.vn 

Bà Nguyễn Thị Mỹ Linh tốt nghiệp Ngành Luật – Học viện An ninh Nhân dân; hoàn thành khóa Đào 
tạo Luật sư tại Học viện Tư pháp.
Với hơn 03 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp luật, cùng với sự tìm tòi nghiên cứu, học hỏi của bản 
thân, Mỹ Linh đang ngày càng hoàn thiện, cứng rắn, tự tin và khẳng định mình trong lĩnh vực tư vấn 
hợp đồng và tranh tụng. Bà Mỹ Linh có kinh nghiệm trong việc giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân 
– gia đình, tranh chấp hợp đồng kinh doanh thương mại, xử lý nợ; cùng với đó là kỹ năng soạn thảo 
hợp đồng, công văn, văn bản để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng.
Ngoài các hoạt động nghề nghiệp chuyên môn, Mỹ Linh còn tích cực tham gia các Diễn đàn, Hội 
nhóm hành nghề Luật, tích cực học hỏi và chia sẻ kinh nghiệm hành nghề; Tích cực tham gia các hoạt 
động tình nguyện, văn hóa, văn nghệ, thể dục – thể thao.
Học vấn
• Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ Luật sư – Học viện Tư pháp;
• Cử nhân Luật – Học viện An ninh Nhân dân.
Ngôn ngữ hành nghề
• Tiếng Việt, tiếng Anh.
Lĩnh vực hành nghề
• Tư vấn giải quyết các vụ án dân sự, hôn nhân – gia đình, tranh chấp hợp đồng kinh doanh thương 
mại, xử lý nợ; tư vấn soạn thảo hợp đồng, và văn bản pháp lý.

Chuyên viên Nguyễn Thị Oanh
Email: info@luatminhanh.vn 

Bà Nguyễn Thị Oanh tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội, đã hoàn thành khóa đào tạo nghiệp vụ Luật sư – Học 
viện Tư pháp; và đã có hơn 06 năm kinh nghiệm hành nghề luật tại Việt Nam.
Bà Nguyễn Thị Oanh phụ trách mảng Đầu tư – Giấy phép tại Luật Minh Anh, trực tiếp tư vấn pháp lý về Đầu 
tư, Doanh nghiệp và Giấy phép cho khách hàng trong nước và nước ngoài hoạt động ở nhiều lĩnh vực. Bà 
Oanh có kinh nghiệm pháp lý chuyên sâu về Giấy phép con, như: Giấy phép hoạt động Bưu chính (Bưu 
chính liên tỉnh và Bưu chính quốc tế), Giấy phép hoạt động dịch vụ tư vấn du học, Giấy phép hoạt động dịch 
vụ việc làm, Giấy phép Lữ hành quốc tế , …
Với kinh nghiệm, sự tìm tòi và học hỏi của bản thân và sự hướng dẫn của các luật sư có kinh nghiệm, bà 
Nguyễn Thị Oanh đang ngày càng hoàn thiện bản thân nhằm đưa đến cho quý khách hàng những dịch vụ 
pháp lý hoàn hảo nhất.
Học vấn
• Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ Luật sư – Học viện Tư pháp;
• Cử nhân Luật – Đại học Luật Hà Nội, Việt Nam.
Ngôn ngữ hành nghề
• Tiếng Việt, tiếng Anh.
Lĩnh vực hành nghề
• Tư vấn pháp lý về Đầu tư, Doanh nghiệp và Giấy phép cho nhiều đối tượng khách hàng trong nước và nước 
ngoài hoạt động ở nhiều lĩnh vực khác nhau.

Chuyên viên Trần Thanh Thủy
Email: info@luatminhanh.vn

Bà Trần Thanh Thủy đã có hơn 03 năm hành nghề Luật tại Việt Nam, chuyên sâu về các lĩnh vực sở hữu trí 
tuệ: đăng ký bảo hộ độc quyền nhãn hiệu, chuyển nhượng, chuyển giao quyền sử dụng nhãn hiệu, tư vấn 
các thủ tục về duy trì, gia hạn thời gian bảo hộ nhãn hiệu, đăng ký bảo hộ quyền tác giả; và các vấn đề pháp 
lý về Đầu tư – Giấy phép cho các khách hàng trong nước và nước ngoài ở các lĩnh vực sản xuất, thương mại 
và dịch vụ.
Ngoài hoạt động chuyên môn, chuyên viên Trần Thanh Thủy còn tích cực tham gia các diễn đàn, hội nhóm 
của sinh viên nghề luật để chia sẻ, hỗ trợ pháp lý và đảm bảo việc tuân thủ pháp luật.
Học vấn
• Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ Luật sư – Học viện Tư pháp;
• Cử nhân Luật, Khoa Luật Kinh tế – Đại học Luật Hà Nội, Việt Nam.
Ngôn ngữ hành nghề
• Tiếng Việt, tiếng Anh.
Lĩnh vực hành nghề
• Tư vấn pháp lý về sở hữu trí tuệ, đầu tư và giấy phép khác có liên quan cho khách hàng trong nước và nước ngoài.

Chuyên viên Nguyễn Hương Liên
Email: info@luatminhanh.vn

Bà Nguyễn Hương Liên đã có hơn 03 năm kinh nghiệm hành nghề luật tại Việt Nam sau khi tốt nghiệp 
Khoa Luật - Đại học Kinh tế Quốc dân; đã hoàn thành khóa đào tạo nghiệp vụ Luật sư tại Học viện Tư 
pháp.
Bà Nguyễn Hương Liên hiện đang là chuyên viên tư vấn pháp lý bộ phận Đầu tư – Giấy phép của Luật 
Minh Anh, chuyên phụ trách các vấn đề: Tư vấn thủ tục đầu tư, tư vấn pháp lý cho các doanh nghiệp 
có vốn đầu tư nước ngoài; Trực tiếp tham gia soạn thảo, rà soát hồ sơ và thực hiện các thủ tục đăng 
ký đầu tư với cơ quan Nhà nước.
Với mong muốn góp phần xây dựng Luật Minh Anh ngày càng vững mạnh hơn và cung ứng dịch vụ 
pháp lý tốt nhất tới Khách hàng, Bà Nguyễn Hương Liên luôn không ngừng nâng cao nghiệp vụ, trình 
độ ngoại ngữ của bản thân và dần khẳng định vị trí của mình trong Luật Minh Anh.
Học vấn:
- Cử nhân Luật - Đại học Kinh tế Quốc dân;
- Chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ Luật sư - Học viện tư pháp.
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Luật Minh Anh cam kết cung cấp dịch vụ pháp lý chất lượng cao nhất cho khách với chi phí cạnh tranh. Chúng tôi cung cấp 
các lựa chọn đa dạng cho việc trả phí nhằm tiếp cận một cách linh hoạt nhu cầu của khách hàng. Vui lòng xem cơ cấu biểu 
phí được đề xuất dưới đây.

Phí dịch vụ pháp lý tính theo số giờ làm việc
Phí dịch vụ của Luật Minh Anh được tính dựa trên số giờ làm việc của luật sư nhân hệ số chuyên môn. Hệ số chuyên môn 
áp dụng được xây dựng căn cứ vào tính chuyên nghiệp, thâm niên và kinh nghiệm của đội ngũ luật sư và nhân viên của 
công ty như sau:

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂUBIỂU PHÍ DỊCH VỤ

Sau đây chúng tôi xin giới thiệu một phần danh sách khách hàng đã được tư vấn trong thời gian gần đây. Chúng tôi tự 
hào rằng số lượng khách hàng tăng qua mỗi năm, phản ánh niềm tin của khách hàng vào các dịch vụ pháp lý hàng đầu 

của chúng tôi:

1 Công ty cổ phần thời trang MC Việt Nam 38 Công ty TNHH Excel Express

2 Công ty cổ phần Technokom 39 Công ty TNHH Ancoric

3 Công ty TNHH khai phát Đài Tín 40 Công ty cổ phần nhôm Việt Pháp

4 Công ty cổ phần IMC Sài Gòn 41 Công ty TNHH nội thất Tiến Đạt

5 Công Ty TNHH thương mại dược phẩm Đông Á 42 Công ty cổ phần Occident Mart

6 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Pharmahead Việt Nam 43 Công ty cổ phần dầu thực vật Sài Gòn

7 Công ty TNHH Kensport 44 Công ty CPĐT tư và phát triển xây dựng Solution Architecture Việt Nam

8 Công ty cổ phần xây lắp và phát triển nhà HUD3.3 45 Công ty cổ phần tập đoàn xây dựng Hòa Bình

9 Công ty cổ phần dịch vụ thương mại Hải Lý Plaza 46 Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư Bông Sen Vàng

10 Công ty cp thương mại dược phẩm Alpha Pháp 47 Công ty cổ phần điện tử Caltek

11 Công ty cổ phần hợp tác thương mại và dịch vụ Jvgroup 48 Công ty TNHH Wood Industry Yên Bái

12 Công ty cp thực phẩm sữa TH 49 Công ty TNHH MTV kinh doanh và phát triển dịch vụ Sơn Hà miền Bắc

13 Công ty cổ phần quản lý công nghệ môi trường quốc gia 50 Công ty cổ phần truyền thông Trâu Vàng Media

14 Công ty cổ phần cung ứng nhân lực quốc tế Việt Nam 51 Công ty TNHH Trends & Technologies, Inc. Việt Nam

15 Công ty cổ phần đầu tư và phát triển cơ điện lạnh Thành Đạt 52 Công ty TNHH tư vấn MCHR Nhật Việt 

16 Công ty cổ phần Fc & Kmeat Việt Nam 53 Công ty cổ phần phát triển dịch vụ C.E.O

17 Công ty cổ phần đầu tư quốc tế TAP Việt Nam 54 Công ty TNHH tổ chức chứng nhận Halal quốc tế Việt Nam

18 Công ty cổ phần phát triển năng lượng Sơn Hà 55 Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư Joeun

19 Công ty CP phát triển quản lý Times City 56 Công ty cổ phần đầu tư và xuất nhập khẩu Nam Long

20 Công ty TNHH thương mại và kỹ thuật IIMONO 57 Công ty cổ phần giải pháp tinh hoa ManuD Việt Nam

21 Công ty TNHH công nghệ thiết bị nâng hạ Nhật Bản 58 Công ty TNHH JDL VN

22 Công ty cổ phần phát triển quốc tế Nhật Việt JVJSC 59 Công ty TNHH Hirayama Việt Nam

23 Công ty TNHH Fuji - Asia 60 Công ty TNHH Vietnam Biken

24 Công ty tnhh hai thành viên thực phẩm lý tưởng Việt Nam 61 Công ty Cổ phần Phát triển Quốc tế Tsuji Nhật Bản

25 Công ty tnhh Jiangsu Soho Việt Nam 62 Công ty TNHH Clover Filter Vina

26 Công ty cổ phần bất động sản Singland 63 Công ty TNHH thương mại dịch vụ tổng hợp Kiến Vàng

27 Công ty TNHH ẩm thực phố Việt (Bún Chả Sinh Từ) 64 Công ty Thành Hưng Transport

28 Công ty cổ phần thời trang Moolez Việt Nam 65 Công ty TNHH Philko Vina

29 Công ty cổ phần đầu tư Siren Châu Á 66 Công ty TNHH Anisa Nhật Bản

30 Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Khun Thái 67 Công ty cổ phần dệt kim miền Bắc

31 Công ty tnhh dược phẩm và thương mại Việt Áo 68 Công ty TNHH Ngọc Hưng Đắk Nông

32 Công ty TNHH liên danh Tungshin VN 69 Công ty cổ phần Net Group

33 Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Trung Tâm Ẩm Thực 70 Công ty TNHH Dongyoo Vina

34 Công ty CP đầu tư thương mại Dae Seung 71 Công ty cổ phần Technokom

35 Công ty CP đào tạo nguồn nhân lực hàng không Việt Nam 72 Công ty TNHH dịch vụ F1 Việt Nam

37 Công ty CP xuất nhập khẩu cigar Việt Nam 74 Công ty TNHH Dream Forest Pictures

36 Công ty TNHH thương mại và dịch vụ viễn thông Suntel Thủ Đô 73 Công ty TNHH khai thác khoáng sản và kim loại màu Việt Nam

Phí tư vấn pháp lý thường xuyên 
Loại phí này áp dụng cho các khách hàng yêu cầu dịch vụ pháp lý trên nền tảng thường xuyên và các dịch vụ tư vấn pháp 
lý tại doanh nghiệp. Dưới hình thức này, Luật Minh Anh và khách hàng sẽ ký kết một Hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp lý 
thường xuyên. Tùy thuộc vào quy mô hoạt động của doanh nghiệp và các yêu cầu cụ thể từ khách hàng, chúng tôi sẽ thảo 
luận và chấp nhận một khoản phí duy trì hàng tháng. Khách hàng tham gia Hợp đồng dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên 
sẽ thụ hưởng mức phí ưu đãi nhất gồm một mức giảm đáng kể trên mức phí tính theo giờ của chúng tôi. 

Phí cố định và phí thành công
Với những trường hợp yêu cầu mức độ cung cấp dịch vụ bao quát mà không dựa theo mức phí tính theo giờ, chúng tôi có 
thể áp dụng một mức phí cố định và/hoặc phí thành công. Việc xác định mức phí này thông thường phù hợp hơn với các 
tanh chấp pháp lý và các vấn đề tranh tụng, dịch thuật, hoặc các dịch vụ liên quan đến thủ tục hành chính.
Mặt khác, dịch vụ của chúng tôi còn bao gồm các giá trị đi kèm, như cập nhật pháp lý hàng tuần, các hội thảo miễn phí 
hàng năm và nhiều giá trị khác.
 

Người phụ trách

Luật sư thành viên

Chuyên viên pháp lý

Trợ lý luật sư/ phiên dịch pháp lý

Mức phí tiêu chuẩn (VNĐ/ giờ)

6.000.000 đồng/ giờ

3.000.000 đồng/ giờ

1.500.000 đồng/ giờ
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