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Dịch vụ tư vấn pháp lý chuyên nghiệp cho tổ chức và cá nhân trong và ngoài nước
Professional legal services for Vietnamese and expatriate individuals and organisations

Về VDD LAWYERS
About VDD LAWYERS
VDD LAWYERS được thành lập bởi Luật sư Võ Đình Đức - Thạc sĩ Luật từ Đại học Hertfordshire,
Vương Quốc Anh có hơn 10 năm kinh nghiệm hành nghề luật sư với lĩnh vực tư vấn chính là luật
doanh nghiệp và đầu tư.
VDD LAWYERS were founded by Lawyer Vo Dinh Duc, Master of Laws (LLM) from the University of
Hertfordshire, United Kingdom having more than 10 years’ experience with the core practices being
corporate and investment law.

VDD LAWYERS tự hào đã và đang tham gia tư vấn miễn phí cho các đối tượng được hỗ trợ của
các dự án phát triển cộng đồng.
We pride ourselves on offering free services to end users of many community development projects.

Đối tượng khách hàng
Who can be our clients?
Người Việt Nam trong và ngoài nước

Khách hàng pháp nhân

Vietnamese living in Vietnam or overseas

Legal entity clients

Người nước ngoài

Khách hàng cá nhân

Foreigners

Individual clients

Tại sao chọn chúng tôi?
Why choose us?
1 TƯƠNG TÁC ĐỂ THẤU HIỂU
Chúng tôi nỗ lực tương tác để thấu hiểu khách hàng
và cung cấp dịch vụ một cách nhiệt tâm nhất.
INTERACTION WITH OUR CLIENTS
Close interaction and dedication are at the heart of our
services. We are striving to understand our clients to the
best we can.

2 CÁCH THỨC TƯ VẤN TIỆN LỢI
Hỏi nhanh đáp nhanh; Tư vấn pháp lý theo vụ việc và
Thuê luật sư hàng tháng.

3 Chuyên môn đa dạng
với lĩnh vực chính là LUẬT DOANH
NGHIỆP & ĐẦU TƯ
Đội ngũ tư vấn giàu kinh nghiệm gồm
Luật sư sáng lập Võ Đình Đức, Thạc sĩ
Luật từ Đại học Hertfordshire, UK với
hơn 10 năm kinh nghiệm và đội ngũ
cộng sự là các luật sư nhiều kinh
nghiệm khác.

CONVENIENT SERVICES
Quick chat / telephone call with experts; Advisory services
based on individual cases & Monthly retainer services.

A wide range of expertise esp. in
CORPORATE & INVESTMENT LAW
Our attorneys include Founding Lawyer Vo
Dinh Duc, Master of Laws (LLM), University
of Hertfordshire, UK and a group of other
experienced lawyers.

4 HỖ TRỢ VÌ CỘNG ĐỒNG
Ngoài việc phổ biến các kiến thức luật đến cộng
đồng, chúng tôi cam kết hỗ trợ phí cho các dự án
phát triển cộng đồng.

5 HƠN 10 NĂM KINH NGHIỆM
Chúng tôi nỗ lực đưa ra những tư vấn
giải pháp hợp lý dựa trên kinh nghiệm
đã tích luỹ.

COMMUNITY-MINDED
Besides sharing legal knowledge to the public, we commit
to offering free / aiding services to public development
projects.

10+ YEARS OF EXPERIENCE
Our valuable experience means us getting
things right for your peace of mind.

6 HƠN 300 KHÁCH HÀNG ĐÃ TIN TƯỞNG CHÚNG TÔI
Bao gồm doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các công ty kinh
doanh, tổ chức phi lợi nhuận, các dự án quy mô lớn và nhỏ, các khách hàng pháp nhân và cá
nhân.
300+ CLIENTS HAVE TRUSTED OUR SERVICES
From domestic to foreign invested enterprises, business to non-profit organisations, large-scale to smallscale projects, corporates to individuals.

Lĩnh vực hành nghề
Our practices
1 Dịch vụ tư vấn pháp lý / Legal services
Doanh nghiệp

Các dự án bất động sản và xây dựng

Corporate

Real Estate & Construction Projects/EPS

o Thành lập doanh nghiệp mới

o Dịch vụ tư vấn và đại diện

New business establishment

Advisory and representation services

o Giao dịch doanh nghiệp và đầu tư
Investment and corporate transactions

o Thành lập các dự án bất động sản và chung
cư

o Vốn, tái cấu trúc, chuyển nhượng

Real estate or condominium project formation

o Liên danh bất động sản

Equities, restructurings, dispositions

o Mua bán và sáp nhập

Real estate consortium

o Mua bán và phát triển

Mergers and acquisitions

o Liên doanh

Acquisition and development

o Xây dựng và tài chính

Joint ventures

o Hợp đồng hợp tác kinh doanh

Construction and financing

o Tuân thủ luật xây dựng

Business co-operation contracts

o Tạm ngưng hoạt động của doanh
nghiệp

Construction law compliance
o

Company strike-off

Thẩm tra pháp lý, kiểm tra, hoà giải
Diligence, investigations and mediation

o Thoả thuận thành viên
Shareholders’ agreements

Giải quyết tranh chấp

Thu hồi nợ

Dispute Resolution

Debt Collection

o Đàm phán và hoà giải

o Gửi yêu cầu trả nợ

Negotiation and Mediation

o Tranh tụng
o Trọng tài

o Các biện pháp sau khi xét xử

o Khởi kiện

Post-judgment remedies

Court action

o Thu hồi nhanh

Arbitration

Các biện pháp trước khi xét xử
Pre-judgment remedies

Pre-sue letter

Ligitation

o

Fast track collection

o Phá sản
Insolvency

Các giao dịch mua bán và sáp nhập
M & A Transactions

o Sáp nhập
Mergers

o Mua bán
Acquisitions

o Hoạt động cổ đông và các vấn đề liên
quan đến cổ đông
Stockholder activism and other
stockholder-relation issues

o Lên kế hoạch đầu tư ban đầu và thẩm
tra pháp lý
Initial investment planning and due
diligence

o Tái cơ cấu vốn và các giao dịch tái cấu trúc
khác
Recapitalision and other restructuring transaction
o

Quản trị doanh nghiệp
Corporate governance

o Đầu tư chiến lược và liên doanh
Strategic investment and joint ventures
o

Đại diện cho bên bán, bên mua, bên cho thuê
và tư vấn tài chính
Presenting of purchasers, sellers, lenders and
financial advisors

Lao động và việc làm

Các lao động người nước ngoài

Labour & Employment

Expatriates
o Giấy phép lao động, thị thực, thẻ

o Các khía cạnh việc làm cá nhân và tập thể liên
quan đến mua bán và sáp nhập

tạm trú

Individual and collective employment aspects of
mergers and acquisitions

o Hợp đồng lao động và các chính sách

Work permits, visas, temporary
residence cards
o

Employment agreements and policies

o Các tranh chấp liên quan đến việc làm cá nhân và
tập thể
Collective and individual employment law disputes

Personal income tax advisory

o Tuân thủ thuế thu nhập cá nhân
(đăng kí thuế, nộp thuế hàng
tháng, quyết toán thuế)

o Các vấn đề không cạnh tranh

Personal income tax compliance (tax
registration, tax monthly payment, tax
finalisation)

Non-competition issues

o Tổ chức lại và tái cấu trúc
Reorganisations and restructurings

o Đình công

Tư vấn thuế thu nhập cá nhân

o Lên kế hoạch thuế cá nhân
Indivual tax planning

Strikes

o Giải quyết tranh chấp về việc làm

o Ly hôn với vợ/chồng là người Việt
Nam

Employment dispute settlement

Divorce with Vietnamese spouse

o Các vấn đề về trợ cấp
Severance allowance issues

Dịch vụ tư vấn định cư
Immigration

2 Dịch vụ dịch thuật pháp lý
Legal translation services
o Hợp đồng pháp lý
Legal contracts

o Công chứng

o Tài liệu doanh nghiệp

o Bằng sáng chế và thương hiệu

Notarisation

Corporate documents
o

Patents and trademarks

Tài liệu về các vụ án hình sự/dân sự/thương mại

o Sở hữu trí tuệ

Criminal/civil/commercial case documents

Intellectual property

o Giấy khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn và ly dị
Birth, death, marriage and divorce certificates

3 Tư vấn phát triển các dự án khởi nghiệp và dự án phát triển cộng đồng
Consultation on start-ups and community development projects

Phí dịch vụ theo giờ
Hourly rates
Biên dịch viên
Translator

Trợ lý Luật sư
Paralegal

567,287VND
(or 25USD)/A4 page

Luật sư

1,815,320VND
(or 80USD)/hour

Luật sư cao cấp

Associate
Partner

3,403,725VND
(or 150USD)/hour
4,538,300VND
(or 200USD)/hour

Mức phí trên chỉ dùng để tham khảo. Tuỳ thuộc vào vụ việc và dịch vụ sử dụng, VDD LAWYERS
và khách hàng sẽ thống nhất một mức phí phù hợp.
The above-mentioned rates are for reference only. Depending on specific matters and services, VDD
LAWYERS and clients will agree on the actual rates.

Khách hàng của chúng tôi
Our clients
Đội ngũ Luật sư của VDD LAWYERS đã từng được chỉ định và tham gia là luật sư tư vấn và đại
diện cho hơn 300 khách hàng, bao gồm doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư
nước ngoài, các công ty kinh doanh, tổ chức phi lợi nhuận, các dự án quy mô lớn và nhỏ, các
khách hàng pháp nhân và cá nhân.
The attorneys at VDD LAWYERS used to be appointed as advisory lawyers and representatives for a total of
over 300 clients, from domestic to foreign invested enterprises, business to non-profit organisations, largescale to small-scale projects, corporates to individuals.

Vì lý do bảo mật, chúng tôi không thể nêu ra danh sách tất cả các khách hàng. Trên đây chỉ là
danh sách khách hàng tiêu biểu để tham khảo.
Because of confidential reasons, we cannot list down all their names. The above-mentioned are only for your
reference.

Thông tin liên hệ
Contact details
⌨ Address:

☏ Office:
✆ Hotline:
✉ Email:
⌕ Website:

31 Tran Phu Street, Hai Chau District, Danang City, Vietnam
(+84) 236 710 9997
(+84) 989 605 684
duc.vo@vdd.vn
www.vdd.vn

