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“Chúng tôi
cam kết tư vấn
cho khách hàng
những giải pháp
mang tính thực
tế nhằm loại bỏ
hoặc giảm thiểu
tối đa những
rủi ro pháp lý
trong môi trường
kinh doanh
hiện đại”

là một trong những hãng luật được
các Khách hàng trong và ngoài nước
tín nhiệm. Với gần 40 Luật sư và
chuyên gia pháp lý ở Hà Nội và thành
phố Hồ Chí Minh, SBLAW đang sở
hữu một đội ngũ luật sư và chuyên gia
tư vấn chuyên nghiệp và dày dạn kinh
nghiệm tại Việt Nam. SBLAW cung
cấp dịch vụ tư vấn pháp luật đa dạng
trong mọi hoạt động kinh doanh tại
Việt Nam, bao gồm: Sở hữu trí tuệ,
Tranh tụng và Trọng Tài, Ngân hàng,
Dự án Tài chính, Đầu tư nước ngoài,
Dự án Bất động sản và Xây dựng, Sở
hữu trí tuệ và Chuyển giao công nghệ,
Các dự án cơ sở hạ tầng, Kinh doanh
và Phân phối, Lao động, Doanh
nghiệp, Thuế và Thương mại quốc tế.

KHÁCH HÀNG
SBLAW được tin tưởng lựa chọn để cung cấp dịch vụ pháp lý cho nhiều tập
đoàn kinh tế trong và ngoài nước như IBM, AIA, ASCOTT, BAIDU, TOTAL,
ExxonMobil, ABB, SINGAPORE AIRLINE, ESSAR, ESCO, HTC, CSC, LG, DBS
bank, ICBC, ING Bank, Hong Leong Bank, Nippon Steel, Nikken Lease, RyukyuViệt Nam, Innovar Vietnam, SmartEbook.com, UBM, Netrove Venture, Đại sứ
quán Argentina tại Việt Nam, Tổ chức phi chính phủ MSH, ADRA, Ngân hàng
quân đội, VICEM, VINACONEX, VNPT, VTC Online, VSTV, Trung Nguyên,
Kinh Đô, HIPT, Viettel Real Estate, Kinh doanh nhà Viettel, VietsovPetro, PVFC,
PV Land, PVFI....
Khách hàng nói về chúng tôi…
Ông Truong Lewis – Giám đốc quốc gia về pháp chế - IBM: “Chúng tôi nhận
thấy SBLAW là lựa chọn lý tưởng cho các công việc kinh doanh của chúng tôi bởi
phương thức tiếp cận linh hoạt và giàu tính thực tiễn của họ đối với môi trường
pháp lý tại Việt Nam. Chúng tôi thường phải chuẩn bị những dự án thầu đòi hỏi
thời gian chuẩn bị rất gấp gáp và SBLAW đã cử những luật sư ưu tú nhất làm việc
đồng hành với đội ngũ kinh doanh của chúng tôi trong suốt thời gian làm việc,
thậm chí suốt đêm để đảm bảo có kết quả tốt nhất theo đúng thời hạn quy định”.
Ông Lim Foot Ling - Giám đốc tài chính và kinh doanh -Stalheim Industries
Sdn Bhd: “Phương thức tiếp cận và giải quyết công việc của SBLAW rất chuyên
nghiệp và chúng tôi đã nhận được các văn bản chấp thuận của nhiều cơ quan chức
năng tại Việt Nam trong thời hạn dự kiến. Chúng tôi rất hài lòng với dịch vụ tư vấn
pháp luật mà họ đã dành cho chúng tôi”.
“SBLAW đã trợ giúp chúng tôi xử lý các các vấn đề kinh doanh tại Việt Nam với
chất lượng tốt nhất và cho đến nay chúng tôi vẫn tiếp tục sử dụng dịch vụ tư vấn
pháp luật của SBLAW” - Ông Peter Yik – Quản trị hành chính - MEI HEONG
YUEN FOOD IND P/L.
“Tôi đánh giá cao dịch vụ của các bạn. Ngay tại thời điểm làm việc với các bạn tại
Thành phố Hồ Chí Minh, Tôi đã tin tưởng rằng đội ngũ của các bạn sẽ hoàn thành
tốt công việc. Điều đó đã được chứng minh. Toàn bộ quá trình công việc đã được
xử lý nhanh và gọn” – Ông Chen Bin – Giám đốc – Bridgemind Consulting
Pte Ltd.

GIẢI THƯỞNG
Dịch vụ tư vấn pháp luật của SBLAW được các khách hàng trong và ngoài
nước đánh giá cao. SBLAW được các tạp chí xếp hạng danh tiếng thế giới như
Legal 500, ASIALAW Profiles, IFRL1000 công nhận là hãng luật uy tín trong
các lĩnh vực tài chính, doanh nghiệp, mua bán sáp nhập và bất động sản.

ASIA LAW PROFILE
SBLAW tự hào được ASIALAW Profiles – một tạp chí xếp hạng các hãng
luật danh tiếng tại khu vực Châu Á Thái Bình Dương giới thiệu là một trong
những công ty Luật uy tín tại Việt Nam. Việc xếp hạng được dựa trên cơ sở
các ý kiến đánh giá của các Luật sư nội bộ tại các công ty uy tín và tổ chức tài
chính danh tiếng cũng như các Luật sư, trạng sư hàng đầu tại mỗi quốc gia.

LEGAL 500
Năm 2012 và 2013, vượt qua nhiều công ty luật danh tiếng khác, SBLAW
được vinh dự nhận giải thưởng từ The Legal 500 - là một trong những tổ
chức uy tín toàn cầu có chức năng đánh giá và xếp hạng các công ty luật tại
các quốc gia thành viên cho những thành tích trong lĩnh vực tư vấn ngân
hàng và sở hữu trí tuệ.

IFRL 1000
SBLAW vinh dự được IFRL1000 (the Guide to the World’s Leading Financial
Law Firms) đánh giá và đề cử là hãng luật có thành tích và kinh nghiệm
chuyên sâu trong lĩnh vực tư vấn tài chính ngân hàng.

CHỦ TỊCH UBND TP HÀ NỘI
Tháng 11 năm 2012, SBLAW là một trong năm tổ chức hành nghề luật sư
được Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trao tặng bằng khen vì đã có thành
tích tốt trong việc tư vấn, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp nhà nước, quyền
và lợi ích hợp pháp của công dân.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
Với gần 40 Luật sư và chuyên gia pháp lý ở Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh,
SBLAW đang sở hữu một đội ngũ luật sư và chuyên gia tư vấn chuyên nghiệp
và dày dạn kinh nghiệm tại Việt Nam. Dưới đây là các lĩnh vực hoạt động chính
của chúng tôi:
Doanh nghiệp

Sở hữu trí tuệ

Tranh tụng và trọng tài

Ngân hàng

Dự án tài chính

Đầu tư nước ngoài

Bất động sản và xây dựng

Chuyển giao công nghệ

Dự án hạ tầng

Thương mại và phân phối

Lao động, việc làm

Thương mại quốc tế

Các luật sư của chúng tôi dày dạn kinh nghiệm với các yêu cầu đa dạng và phức tạp
của Khách hàng, cam kết cung cấp dịch vụ với chất lượng tối ưu. Ưu thế của chúng
tôi là am hiểu sâu sắc các quy định pháp luật và hệ thống pháp luật Việt Nam. Chúng
tôi có thể:
o

Đại diện thay mặt Khách hàng trước các cơ quan chức năng và các bên
liên quan;

o

Trợ giúp Khách hàng đàm phán các giao dịch thương mại;

o

Cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật liên quan đến tất cả các lĩnh vực của
thương mại tại Việt Nam;

o

Cung cấp các ý kiến tư vấn pháp lý theo các tiêu chuẩn do các tập đoàn
tài chính quốc tế đặt ra, và

o

Soạn thảo, rà soát các thỏa thuận, hợp đồng và/hoặc văn bản tư vấn
pháp luật theo các tiêu chuẩn quốc tế và/hoặc tiêu chuẩn Việt Nam..

Chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ bổ trợ liên quan đến hoạt động đầu tư tại
Việt Nam. Những dịch vụ này bao gồm dịch thuật pháp lý, hỗ trợ thủ tục hành
chính trong làm việc với cơ quan nhà nước, xin giấy phép và chấp thuận liên
quan đến các vấn đề hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp.v.v.

LUẬT SƯ THÀNH VIÊN
Ông Nguyễn Thanh Hà (Luật sư điều hành)
Luật sư Hà có 12 năm kinh nghiệm hành nghề tại Việt
Nam. Ông Hà là thành viên của Đoàn Lật sư thành phố
Hà Nội, Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Hội sở hữu trí tuệ,
Câu lạc bộ doanh nghiệp. Ông Hà hoạt động chuyên
nghiệp trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, doanh nghiệp và
thương mại. Ông Hà từng tư vấn các dự án và các giao
dịch có quy mô lớn liên quan đến năng lượng, bất động
sản và khai thác các khía cạnh thương mại của quyền sở
hữu trí tuệ. Thêm vào đó, ông đồng thời là giảng viên
thỉnh giảng tại Học viện tư pháp.

Ông Trần Trung Kiên
Ông Trần Trung Kiên có 11 năm kinh nghiệm hành
nghề tại Việt Nam.Ông Kiên từng đảm nhiệm chức vụ
Phó giám đốc dịch vụ sở hữu trí tuệ tại InvestConsult.
Ông Kiên chuyên tư vấn về doanh nghiệp, tài chính,
ngân hàng, sở hữu trí tuệ, lao động và thương mại. Thêm
vào đó, ông Kiên còn đảm nhiệm vai trò đào tạo đội ngũ
luật sư trẻ tại Học viện tư pháp, giảng viên thỉnh giảng
tại Đại học Hà Nội và Tổ chức những người bạn di sản
Việt Nam.

Ông Nguyễn Tiến Hòa
Ông Hòa tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành luật tại trường
Transnational Law and Business University, Seoul, Hàn
Quốc. Ông Hòa có nhiều kinh nhiệm trên các lĩnh vực
sở hữu trí tuệ, bao gồm bảo hộ nhãn hiệu, kiểu dáng
công nghiệp, tư vấn cho doanh nghiệp các chiến lược về
nhượng quyền thương mại. Ông Hòa đồng thời là Giảng
viên thỉnh giảng tại Đại học FPT - Thành phố Hồ Chí
Minh.

Ông Phạm Duy Khương
Ông Khương tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành Luật sở
hữu trí tuệ tại Australia. Trước khi tham gia SBLAW, ông
Khương có nhiều năm kinh nghiệm đảm nhiệm vị trí
Trưởng phòng Dịch vụ sở hữu trí tuệ tại InvestConsult
Group. Chuyên môn chính của Ông Khương là tư vấn sở
hữu trí tuệ. Vào năm 2013, ông Khương được Legal 500
đề cử nhờ những thành tích tiêu biểu trong lĩnh vực tư
vấn sở hữu trí tuệ.

Bà Nguyễn Thị Thu
Bà Nguyễn Thị Thu tốt nghiệp Thạc sỹ chuyên ngành
Luật tại Đại học Tour, Cộng hòa Pháp. Bà Thu là thành
viên Đoàn luật sư Hà Nội, Liên đoàn Luật sư Việt Nam
và câu lạc bộ doanh nghiệp. Với hơn 10 năm kinh
nghiệm, Bà Thu đã từng đảm nhiệm chức vụ Giám đốc
Pháp chế tại 03 công ty chứng khoán hàng đầu Việt Nam
như Chứng khoán Bảo Việt, Chứng khoán SHS, Chứng
khoán Ocean. Bà Thu chuyên tư vấn về đầu tư, tài chính,
chứng khoán, doanh nghiệp và lao động.

KINH NGHIỆM TƯ VẤN
TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

Các luật sư và chuyên gia tư vấn về tài chính ngân hàng am hiểu sâu sắc và giàu
kinh nghiệm, có khả năng tiếp cận các nguồn lực liên quan đến các chính sách
về tài chính và ngân hàng tại Việt Nam, được trang bị những kỹ năng nghiên cứu
chuyên nghiệp và phong cách suy nghĩ sáng tạo để đảm bảo kết quả công việc
tối ưu.
Lợi ích mà SBLAW mang lại khách hàng bao gồm nhưng không giới hạn xác
định và thẩm định các rủi ro tiềm tàng trong các giao dịch tín dụng, hỗ trợ thành
lập ngân hàng, chi nhánh hoặc văn phòng đại diện của ngân hàng, nghiên cứu
chính sách điều hành về ngân hàng, cơ cấu giao dịch cho vay, rà soát và soạn thảo
hợp đồng cho vay.
Khách hàng của SBLAW trong lĩnh vực tài chính và ngân hàng bao gồm nhưng
không giới hạn Ngân hàng Công thương Trung Quốc - Chi nhánh Hà nội, Ngân
hàng TMCP Quân đội, Ngân hàng DBS, Tập đoàn cổ phần bảo hiểm ngân hàng
nông nghiệp, Tập đoàn tài chính dầu khí Việt Nam.
Một số giao dịch tiêu biểu của chúng tôi bao gồm:
▶ Tư vấn cho một Ngân hàng tại Việt Nam phát hành khoản vay lên tới
500,000USD. Dịch vụ tư vấn cung cấp bao gồm phân tích rủi ro dự án, tư vấn thế
chấp, soản thảo hợp đồng vay nợ.
▶ Tư vấn cho một Ngân hàng tại Việt Nam phát hành bảo lãnh cho cam kết góp
vốn có giá trị lên đến 1,000,000 USD. Dịch vụ tư vấn cung cấp bao gồm phân tích
rủi ro dự án, tư vấn thế chấp, soản thảo hợp đồng bảo lãnh.
▶ Tư vấn cho một Ngân hàng nước ngoài phát hành khoản vay lên đến 4,000,000
USD. Dịch vụ tư vấn cung cấp bao gồm rà soát và hoàn thiện cơ cấu giao dịch cho
vay, hợp đồng thế chấp và hợp đồng vay phù hợp với pháp luật Việt Nam;
▶ Tư vấn cho một công ty tại Việt Nam liên quan đến vấn đề tái cấu trúc Công ty
tài chính sang Ngân hàng thương mại. Dịch vụ tư vấn bao gồm nghiên cứu tính
khả thi cho các dự án, khung pháp lý của Việt nam, tiền lệ và ý kiến Chính phủ
liên quan đến vấn đề này.

MUA BÁN & SÁP NHẬP DOANH NGHIỆP
Những năm gần đây, nắm bắt việc giao dịch Mua Bán và Sáp Nhập Doanh Nghiệp
đang dần trở thành xu hướng đầu tư mới tại Việt Nam trong tương lai gần, các
luật sư và chuyên gia tại SBLAW đã không ngừng đầu tư vào việc phát triển các
gói giải pháp và các hoạt động nghiên cứu về các quy định pháp luật, lộ trình giải
quyết các vấn đề có liên quan tới Sáp nhập và Mua lại nhằm giảm thiểu rủi ro dự
án và thời gian thẩm định.
Với dịch vụ này, chúng tôi hỗ trợ khách hàng trong việc thẩm tra pháp lý, xác
định rủi ro thương mại liên quan đến dự án, chuẩn bị, và/hoặc rà soát các văn
bản pháp luật, đàm phán và lập hợp đồng.
Các ý kiến tư vấn của chúng tôi đã được nhiều khách hàng đánh giá cao nhờ
những đóng góp hữu hiệu đối với thành công của khách hàng trong các giao dịch
Sáp nhập và Mua lại doanh nghiệp. Chúng tôi hỗ trợ khách hàng với những thỏa
thuận mua bán và sáp nhập doanh nghiệp xuyên quốc gia và trực tiếp tại Việt
nam.
Một số thành công của chúng tôi trong lĩnh vực Mua bán và sáp nhập doanh
nghiệp :
▶ Đại diện cho Công ty Bất Động Sản Viettel trong việc nhận chuyển nhượng Dự
án xây dựng văn phòng DAEWOON-HANCIC từ nhà đầu tư Hàn Quốc. Thực
hiện tiến hành nghiên cứu thẩm định tính khả thi, rà soát các giao dịch.
▶ Đại diện Công ty Cổ phần cơ khí Yên Thọ trong việc mua lại dự án sản xuất
từ các nhà đầu tư nước ngoài. Bao gồm các tiến hành nghiên cứu thẩm định khả
năng, chuẩn bị hợp đồng và theo đuổi các thủ tục cấp phép.
▶ Đại diện một công ty Việt Nam trong mua lại một dự án bất động sản tại Bắc
Giang. Bao gồm thiết kế cơ cấu giao dịch, chuẩn bị hợp đồng và theo đuổi các
thủ tục cấp phép.
▶ Đại diện một nhà đầu tư nước ngoài chuyển giao một dự án sản xuất tại Việt
nam cho một nhà đầu tư nước ngoài khác. Bao gồm hỗ trợ đàm phán và dự thảo
hợp đồng giao dịch.

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Chúng tôi tham gia ngày càng nhiều trong việc hỗ trợ giải quyết tranh chấp thông
qua các con đường tòa án và trọng tài vốn được đánh giá là một phương án nhằm
giảm tải cho hệ thống xét xử Việt Nam và nhằm tạo tính minh bạch và khả năng
dự báo về quá trình tranh tụng.
Giá trị mà SBLAW đóng góp cho khách hàng là sự kết hợp hữu hiệu giữa các
chứng cứ và lập luận, theo dõi, kiểm soát rủi ro, thiệt hại, đàm phán và hòa giải.
SBLAW đã đại diện cho nhiều khách hàng trong các vụ tranh tụng, bao gồm
thông qua con đường hòa giải ngoài tố tụng, tố tụng tại tòa và các cơ quan chức
năng khác hoặc Trung tâm trọng tài quốc tế Việt nam. Một số vụ việc tiêu biểu
bao gồm:
Dưới đây là một số giao dịch lớn:
▶ Đại diện cho một nhà đầu tư Singapore là nguyên đơn trong một tranh chấp
giữa các cổ đông góp vốn của một công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt nam.
▶ Đại diện cho một nhà đầu tư nước ngoài là nguyên đơn trước tòa án tỉnh Bình
Dương trong vụ tranh chấp liên quan đến Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng
nhãn hiệu và vi phạm nhãn hiệu.
▶ Đại diện cho một công ty Việt Nam là bị đơn trong một vụ tranh chấp thương
mại quốc tế;
▶ Đại diện cho một công ty Việt Nam là bị đơn trước Tòa án Hà nội trong một
vụ tranh chấp liên quan đến công nhận và thực thi phán quyết của trọng tài nước
ngoài tại Việt Nam;
▶ Đại diện cho Bị đơn, một liên doanh giữa Việt Nam và Nga trong tranh chấp
hợp đồng liên quan đến dầu khí với trị giá 1,000,000 USD trong phiên trọng tài
tổ chức tại Trung tâm trọng tài quốc tế Việt Nam – cạnh Phòng thương mại và
công nghiệp Việt Nam (VIAC).

SỞ HỮU TRÍ TUỆ VÀ
CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ
SBLAW cung cấp dịch vụ tư vấn sở hữu trí tuệ đa dạng (SHTT) liên quan đến
sang chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, bản quyền và tên miền, thực thi và
bảo hộ quyền SHTT.
Hoạt động tư vấn SHTT của chúng tôi không chỉ dừng lại ở Việt Nam mà còn mở
rộng ra các nước khác trong châu Á và các khu vực khác nơi mà các đối tác liên
kết của chúng tôi hiện diện.
Chúng tôi mang đến dịch vụ chất lượng cao 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 SHTT, đàm phán và thực hiện li xăng quyền SHTT,
nhượng quyền thương mại, chuyển giao công nghệ và các hoạt động thương mại
khác liên quan đến quyền SHTT.
Chúng tôi là Đại diện SHTT cho MB, Nippon Steel, VSTV, VTC, PVFI, MHY
Singapore, Viettel, VIETNAM FUND MANAGEMENT, TVP STEEL, TIN
NGHIA CORP, GELEXIMCO, KINHDO, DOMEXCO, MAY 10, KOVA,
COMEXIM … tại Việt Nam, Lào, Campuchia và Myanmar. Thêm vào đó, chúng
tôi cộng tác chặt chẽ với các đại diện SHTT ở Úc, Trung Quốc, Đức, Hồng Kông,
Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Singapore, Thái Lan, UAE và Mỹ
trong việc bảo hộ quyền SHTT cho Khách hàng ở trong và ngoài nước.
Dưới đây là một số giao dịch tiêu biểu:
▶ Đại diện cho MBBank, VSTV, Công ty TNHH làng văn hóa Việt Nam Lưu Cầu,
KOVA trong việc đăng ký nhãn hiệu tại Việt Nam, Lào, Campuchia;
▶ Đại diện cho Công ty TNHH làng văn hóa Việt Nam Lưu Cầu – nguyên đơn
trong vụ kiện vi phạm quyền SHTT liên quan đến cốc làm bằng tay tại Việt Nam;
▶ Đại diện cho VTC Online đàm phán với Sony Music Entertainment mua bản
quyền âm nhạc tại Việt Nam;

BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG

Đội ngũ luật sư chuyên ngành bất động sản của chúng tôi giàu kinh nghiệm trong
mọi khía cạnh của phát triển bất động sản, bán, mua, cho thuê, cho thuê lại, và
các quy định về bảo đảm đối với bất động sản liên quan đến thương mại, bán lẻ,
công nghiệp và khu cư trú, cũng như các thị trường phát triển hỗn hợp.
Lĩnh vực hoạt động tư vấn bất động sản của chúng tôi bao gồm việc tư vấn, soạn
thảo các tài liệu liên quan đến các biện pháp bảo đảm, giấy nợ, cầm cố, thế chấp,
và các hợp đồng chuyển nhượng quyền thuê; tư vấn các vấn đề của Luật Đất đai,
Luật Nhà ở, Luật Kinh doanh Bất động sản và Luật Xây dựng…
Chúng tôi tư vấn chuyên nghiệp đặc biệt đối với việc xem xét các thỏa thuận cho
thuê, và quản lý bất động sản; thiết kế và đảm bảo thực hiện việc thẩm tra pháp
lý theo yêu cầu để xác định và đánh giá các rủi ro thương mại liên quan đến giao
dịch bất động sản; cơ cấu và đưa ra chiến lược bao gồm các giải pháp để giảm
thiểu hoặc hạn chế thuế, và các nghĩa vụ; tư vấn về việc lập kế hoạch, môi trường,
và đánh giá các vấn đề phát sinh; tư vấn và sắp xếp các dự án phát triển và xây
dựng lớn.
Một số giao dịch lớn của chúng tôi trong lĩnh vực Bất Động Sản bao gồm:
▶ Tư vấn cho một công ty Việt Nam trong việc xác định và đánh giá rủi ro thương
mại liên quan đến thực hiện dự án xây dựng tổ hợp văn phòng tại Hà nội.
▶ Tư vấn một công ty Việt Nam là nhà cung cấp dịch vụ nhà ở trong các giao
dịch. Tổng giá trị giao dịch lên đến 12.000.000 USD.
▶ Tư vấn cho một Công ty đa quốc gia ký hợp đồng Tổng thầu xây dựng Bệnh
viện đa khoa quốc tế tại Việt Nam.

VIỄN THÔNG VÀ
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
Trong thời gian qua, lĩnh vực Viễn thông và công nghệ thông tin tại Việt Nam đã
và đang liên tục được phát triển. Do vậy, quy định của pháp luật Việt Nam trong
lĩnh vực này đang được nhà nước chú tâm hoàn thiện nhằm phù hợp với thong
lệ quốc tế cũng như tạo điều kiện phát triển cho các doanh nghiệp.
Nhận thức được sự bùng nổ của các hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực viễn
thông và công nghệ thông tin, các luật sư và chuyên gia của SBLAW đã nhanh
chóng quan tâm phát triển các dịch vụ và giải pháp trong lĩnh vực này.
SBLAW mang đến lợi ích cho khách hàng thông qua hệ thống cung cấp các dịch
vụ như là tư vấn pháp luật và chính sách, hỗ trợ đàm phán, chuẩn bị hợp đồng
liên quan tới viễn thông, hỗ trợ trong việc xin giấy phép thiết lập trang tin điện
tử, hỗ trợ soạn thảo quy chế sử dụng cho các website, hỗ trợ giải quyết tranh chấp
và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ liên quan tới viễn thông và công nghệ thông tin.
Một số giao dịch chính của chúng tôi trong lĩnh vực Viễn thông và Công nghệ
thông tin như sau:
▶ Đại diện cho Tập đoàn HTC – một trong những hãng điện thoại di động phát
triển nhanh nhất thế giới – trong việc rà soát hợp đồng chuyển giao quyền sử
dụng phần mềm được cài đặt trên các sản phẩm của Tập đoàn;
▶ Đại diện Tập đoàn VC Corp – tập đoàn hàng đầu Việt nam trong lĩnh vực
thương mại viễn thông và Internet tại Việt nam – đạt được giấy phép cho quảng
cáo, thiết lập các mạng xã hội và giải quyết tranh chấp phát sinh giữa ban quản
trị mạng và người dùng.
▶ Đại diện Công ty cổ phần Vật giá - chủ sở hữu trang web thương mại điện tử nổi
tiếng tại Việt Nam – giải quyết các vấn đề về giấy phép từ các cơ quan có thẩm quyền.
▶ Đại diện cho công ty PeaceSoft – chủ sở hữu trang chodientu.vn và ebay.com.
vn đăng kí quyền sở hữu trí tuệ và thiết lập một số quy định về thanh toán điện tử.
▶ Đại diện Công ty Cổ phần Dịch vụ dữ liệu Toàn cầu trong việc chuẩn bị, đàm
phán hợp đồng thuê host với đối tác Nhật Bản;

LAO ĐỘNG VÀ VIỆC LÀM

SBLAW tư vấn cho nhiều công ty có vốn đầu tư nước ngoài, chi nhánh, và văn
phòng đại diện thương nhân nước ngoài về tất cả các lĩnh vực liên quan tới lao
động bao gồm soạn thảo hợp đồng lao động và đại diện khách hàng trong việc
giải quyết tranh chấp lao động thông qua con đường tranh tụng hoặc hòa giải
ngoài tranh tụng.
Chúng tôi cũng hỗ trợ các công ty Việt Nam và các công ty có vốn đầu tư nước
ngoài trong việc xây dựng nội quy lao động, giải quyết tranh chấp lao động, xin
giấy phép lao động và các vấn đề khác liên quan đến lao động.
Một số giao dịch thành công của chúng tôi trong lĩnh vực Lao động và Việc làm:
▶ Tư vấn cho một trường quốc tế tại Hà nội trong việc xây dựng và đăng ký Nội
quy lao động.
▶ Tư vấn cho một trường Việt Nam trong việc giải quyết chấp lao động liên quan
tới việc thực hiện hợp đồng lao động.
▶ Đại diện một tập đoàn đa quốc gia giải quyết tranh chấp lao động liên quan đến
chấm dứt hợp đồng lao động.
▶ Tư vấn cho Đại Sứ quán Ác-hen-ti-na tại Việt nam và MSH – Tổ chức phi
chính phủ – về vấn đề lao động theo luật pháp Việt nam.

ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Các dịch vụ của chúng tôi trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài rất đa dạng bao gồm
hỗ trợ nghiên cứu thị trường, đánh giá lợi ích và rủi ro của doanh nghiệp dựa
trên các chính sách đầu tư của Chính phủ, thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư
nước ngoài, thành lập chi nhánh và văn phòng đại diện của công ty nước ngoài,
mở rộng phạm vi kinh doanh công ty nước ngoài, xin giấy phép kinh doanh và
giấy chứng nhận đầu tư cho nhà đầu tư tại Việt Nam và các nước khác.
Trong nhiều trường hợp, chúng tôi có kinh nghiệm trong việc thuyết phục chính
quyền địa phương và các bên liên quan trong việc đạt được thỏa thuận, giải
quyết vướng mắc và góp phần vào sự thành công trong công việc kinh doanh của
Khách hàng.
SBLAW tự hào với khả năng trợ giúp Khách hàng trong quá trình đàm phán,
thực hiện thủ tục cấp phép và sau cấp phép liên quan đến việc thành lập và hoạt
động các hiện diện thương mại tại Việt Nam.
▶ Hỗ trợ Công ty Stalheim Industries Sdn Bhd trong việc thành lập công ty liên
doanh tại Việt Nam với tên là Công ty TNHH Innovar Việt Nam. Công ty TNHH
Innovar Việt Nam được cấp phép thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu và phân
phối sàn gỗ và các sản phẩm liên quan;
▶ Đại diện cho Công ty TNHH Metiseko International – Một công ty Hồng Kông
– thành lập nhà máy sản xuất các sản phẩm dệt may tại Việt Nam
▶ Đại diện cho IBM Việt Nam trong việc tham vấn các cơ quan có thẩm quyền
liên quan đến việc thực hiện các dự án đầu tư và chiến lược kinh doanh tại Việt
Nam
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