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CÔNG TY LUẬT TNHH ATS là một trong những hãng
luật có dịch vụ tư vấn toàn diện hàng đầu tại Việt Nam
- có trụ sở chính tại Hà Nội và văn phòng tại Thành phố
Hồ Chí Minh. Công ty Luật ATS luôn nỗ lực cung cấp
các dịch vụ pháp lý cho khách hàng một cách hiệu
quả, chuyên nghiệp với tiêu chuẩn cao và được đánh
giá là một trong các công ty tư vấn pháp luật chuyên
nghiệp tại Việt Nam, đặc biệt là trong các lĩnh vực kinh
doanh, hòa giải và tranh tụng.
Tiền thân của Công ty Luật ATS là Công ty Luật TNHH
TGT & Cộng sự được thành lập từ năm 2006. Đến năm
2014, Công ty mở rộng quy mô hoạt động và đổi tên
thành Công ty Luật TNHH ATS. Công ty Luật ATS liên
kết với nhiều đối tác trong và ngoài nước, trong đó có
Tổ chức Hòa giải Thế giới, Hiệp hội Doanh nghiệp Hàn
Quốc tại Việt Nam, Công ty Grant Thornton Việt Nam.
Công ty Luật ATS và các đối tác liên kết, hợp tác và hỗ
trợ nhau trong quá trình hoạt động để mang đến cho
khách hàng các dịch vụ tư vấn toàn diện nhất. Ngoài
ra, Công ty Luật ATS cũng duy trì mối quan hệ chặt chẽ
với các hãng luật nổi tiếng của Châu Á để tư vấn và
cung cấp dịch vụ tối ưu nhất về các vấn đề pháp lý tại
Việt Nam và quốc tế. Vì vậy, Công ty Luật ATS có đầy
đủ điều kiện để thực hiện các yêu cầu khắt khe của
khách hàng một cách hiệu quả nhất.
Công ty Luật ATS được biết đến là hãng luật chuyên
nghiệp hoạt động trong nhiều lĩnh vực, bao gồm: đầu
tư, tái cơ cấu tổ chức và quản lý kinh doanh, mua bán
và sáp nhập doanh nghiệp, quản trị nhân sự, thuế, sở
hữu trí tuệ, hòa giải, trọng tài, tư vấn doanh nghiệp và
tuân thủ pháp luật trong nhiều lĩnh vực kinh doanh như
tài chính, ngân hàng, chứng khoán, thị trường vốn, bất
động sản, xây dựng, cơ sở hạ tầng, năng lượng, bảo

hiểm, chăm sóc sức khỏe, công nghệ thông tin, viễn
thông, sản xuất, thương mại, phân phối, bán lẻ,
logistic, hàng hải ... Công ty Luật ATS đã tư vấn cho
nhiều doanh nghiệp Nhà nước, tổ chức phi chính
phủ, các tập đoàn, công ty lớn, các nhà đầu tư trong
nước và quốc tế.
Công ty Luật ATS đã và đang hỗ trợ các khách hàng
trong và ngoài nước trong nhiều năm qua. Chúng
tôi cam kết luôn cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên
nghiệp, hiệu quả, tin cậy, đáp ứng mọi yêu cầu của
khách hàng để trợ giúp khách hàng giảm thiểu các
chi phí hành chính và tập trung vào hoạt động kinh
doanh cốt lõi của mình.

THÀNH VIÊN

Dưới sự lãnh đạo của các Luật sư Thành viên đã có
nhiều năm kinh nghiệm làm việc với vai trò là các
luật sư, chuyên gia tư vấn giàu kinh nghiệm trong
nhiều tập đoàn lớn, các công ty tư vấn và các hãng
luật nổi tiếng tại Việt Nam, Công ty Luật ATS duy trì
một đội ngũ nhân sự chuyên nghiệp chất lượng cao
với hiểu biết sâu rộng trong việc giải thích và áp
dụng pháp luật vào thực tiễn.

MỤC TIÊU

Mục tiêu của Công ty Luật ATS là hướng tới khách
hàng và đề xuất giải pháp hiệu quả. Công ty Luật
ATS luôn nỗ lực nâng cao khả năng đáp ứng yêu
cầu của khách hàng với hiệu quả tối ưu nhất. Công
ty Luật ATS tự hào về kỹ năng chuyên nghiệp trong
việc áp dụng các quy định pháp luật và luôn đạt
được sự tin tưởng cao của các khách hàng.
www.atslegal.vn
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DỰ ÁN ĐẦU TƯ

CÔNG TY LUẬT ATS được đánh giá cao trong việc
cung cấp dịch vụ pháp lý cho các nhà đầu tư nước
ngoài và các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước
ngoài. Công ty Luật ATS đã đại diện và hỗ trợ
nhiều nhà đầu tư nước ngoài được cấp Giấy chứng
nhận đầu tư tại Việt Nam, hoạt động dưới hình thức
công ty 100% vốn nước ngoài, công ty liên doanh
trong nhiều lĩnh vực kinh doanh như tài chính,
ngân hàng, chứng khoán, thị trường vốn, bất động
sản, xây dựng, cơ sở hạ tầng, năng lượng, bảo
hiểm, chăm sóc sức khỏe, công nghệ thông tin,
viễn thông, sản xuất, thương mại, phân phối, bán
lẻ, logistics, giao nhận ... Chúng tôi luôn hiểu được
yêu cầu của các nhà đầu tư, các tổ chức tài chính
và các bên liên quan trong các dự án đầu tư quy
mô lớn. Với kiến thức sâu rộng, bề dày kinh
nghiệm, kỹ năng giao dịch, xây dựng được mối
quan hệ tốt với các cơ quan có thẩm quyền, hiểu
biết chuyên môn trong các lĩnh vực tài chính,
doanh nghiệp, thuế và pháp luật đầu tư, chúng tôi
có thể trợ giúp khách hàng trong các hoạt động
đầu tư liên quan đến cơ cấu, mua bán và sáp nhập
doanh nghiệp, tài chính, thực hiện dự án và quản
lý đầu tư tại Việt Nam ở tất cả các giai đoạn.
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Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:
Nghiên cứu, phân tích và khảo sát thị trường
Nghiên cứu tính khả thi của dự án đầu tư
Thẩm định năng lực pháp lý của các nhà đầu
tư
Tư vấn thủ tục, chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ
các dự án đầu tư nước ngoài
Tư vấn về thủ tục pháp lý và thực hiện các dự
án đầu tư sau khi được cấp phép
Tư vấn quản lý dự án đầu tư
Giải quyết các vấn đề pháp lý phát sinh trong
quá trình thực hiện dự án đầu tư
Tư vấn pháp lý về chuyển nhượng dự án, bao
gồm các thủ tục cấp phép và các vấn đề liên
quan.

TƯ VẤN DOANH NGHIỆP VÀ
TUÂN THỦ PHÁP LUẬT
Công ty Luật ATS được đánh giá cao về năng
lực tư vấn các vấn đề pháp lý và những thay
đổi chính sách trong hoạt động điều hành
doanh nghiệp. Với bề dày kinh nghiệm và
kiến thức sâu rộng trong nhiều lĩnh vực kinh
doanh, các Luật sư của Công ty Luật ATS tư
vấn toàn diện cho khách hàng các vấn đề liên
quan đến quản trị doanh nghiệp, tuân thủ
pháp luật, giảm thiểu và cảnh báo các rủi ro
tiềm tàng trong hoạt động kinh doanh.
Công ty Luật ATS cung cấp các dịch vụ pháp
lý cho các công ty có vốn đầu tư nước ngoài
và doanh nghiệp trong nước bằng cách rà
soát và xây dựng kế hoạch thực hiện để đáp
ứng các tiêu chuẩn cần thiết trên cơ sở cơ cấu
tổ chức, cơ chế quản lý, văn hóa doanh
nghiệp và các yêu cầu cụ thể của khách hàng.

Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:
Tư vấn tuân thủ về chống độc quyền
Tư vấn tổ chức kinh doanh và các mô hình
quản lý
Tư vấn tái cấu trúc kinh doanh
Các dịch vụ thâm nhập thị trường
Tư vấn các vấn đề về quản trị doanh nghiệp
Các dịch vụ tư vấn thường xuyên
Xây dựng quy trình, chính sách quản trị
Tư vấn tuân thủ các quy định của pháp luật và
chuẩn mực đạo đức
Tư vấn hệ thống tự đánh giá liên quan đến
quản trị doanh nghiệp
Tư vấn các thay đổi pháp luật và lập kế hoạch
thực hiện cụ thể liên quan đến quản trị doanh
nghiệp
Tư vấn quản lý rủi ro
Tư vấn các quy định quản lý Nhà nước liên
quan đến doanh nghiệp.

www.atslegal.vn
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MUA BÁN & SÁP NHẬP
DOANH NGHIỆP (M&A)

CƠ CẤU TỔ CHỨC
& QUẢN TRỊ KINH DOANH

Công ty Luật ATS cung cấp dịch vụ tư vấn toàn
diện cho các khách hàng, từ việc thu thập thông
tin về công ty mục tiêu cho đến khi hoàn thành
các thủ tục mua bán, sáp nhập doanh nghiệp,
thỏa thuận mua cổ phần nhằm giảm thiểu các
rủi ro và các chi phí liên quan cho khách hàng.
Công ty Luật ATS hỗ trợ khách hàng trong suốt
quá trình thực hiện mua bán và sáp nhập doanh
nghiệp, bao gồm các giao dịch xuyên quốc gia
và tại Việt Nam. Các ý kiến tư vấn hiệu quả của
chúng tôi đã được khách hàng đánh giá rất cao
sau thành công của các các thương vụ mua bán
và sáp nhập doanh nghiệp.

Cơ cấu tổ chức và quản trị kinh doanh luôn đóng
vai trò quan trọng đối với hiệu quả kinh doanh và
thành công của một doanh nghiệp. Công ty Luật
ATS cung cấp cho khách hàng các giải pháp quản
trị và tái cấu trúc doanh nghiệp một cách toàn diện
và hiệu quả nhất, bao gồm việc tuân thủ các thủ
tục, quy trình nội bộ doanh nghiệp, quy định của
pháp luật để hạn chế các rủi ro pháp lý và giúp
doanh nghiệp sắp xếp cơ cấu tổ chức, tổ chức lại,
tái cấu trúc để hoạt động kinh doanh hiệu quả
hơn.

Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:
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Tư vấn chuyển nhượng hoặc nhận chuyển

Đánh giá cơ cấu tổ chức hiện có và các hoạt

nhượng vốn

động kinh doanh

Tư vấn mua doanh nghiệp hoặc mua tài sản

Tư vấn các hình thức tổ chức lại doanh nghiệp

Tư vấn chia tách hoặc hợp nhất doanh nghiệp

Tư vấn các thủ tục liên quan đến tổ chức lại và

Đánh giá và thẩm định hồ sơ pháp lý của các

tái cơ cấu hoạt động kinh doanh

doanh nghiệp hoặc dự án

Tư vấn thay đổi cơ cấu sở hữu của doanh

Tư vấn và cảnh báo các rủi ro pháp lý

nghiệp

Tư vấn các thủ tục mua bán và sáp nhập

Tư vấn thay đổi hoạt động kinh doanh của

doanh nghiệp.

doanh nghiệp.
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SỞ HỮU
TRÍ TUỆ (IP)

Công ty Luật ATS cung cấp các dịch vụ tư vấn
toàn diện về sở hữu trí tuệ bao gồm tra cứu và tư

Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:
Tư vấn đăng ký bản quyền

vấn pháp luật sở hữu trí tuệ, quyền tác giả, các

Tư vấn quyền tác giả và các quyền liên

quyền liên quan đến quyền tác giả, kiểu dáng

quan

công nghiệp, thiết kế, bí mật kinh doanh, nhãn

Tư vấn cấp giấy chứng nhận bản quyền

hiệu. Công ty Luật ATS tư vấn và hỗ trợ khách

tác giả và các quyền liên quan

hàng thực hiện đăng ký, chuyển nhượng, bảo vệ

Tư vấn và soát xét hợp đồng chuyển giao

và cấp giấy chứng nhận đăng ký quyền sở hữu trí
tuệ, cách thực hiện và yêu cầu bồi thường thiệt
hại trong trường hợp vi phạm các quy định về sở
hữu trí tuệ. Công ty chúng tôi đã tư vấn cho các
khách hàng trong nhiều vụ việc phức tạp hoặc vi
phạm nghiêm trọng quyền sở hữu trí tuệ, đồng
thời giải quyết các vấn đề liên quan đến dân sự,
hành chính hoặc hình sự.
Các luật sư của Công ty Luật ATS có khả năng
bảo vệ tốt nhất ý tưởng, thương hiệu, sáng chế,
sáng tạo và sản phẩm trí tuệ khác của khách

công nghệ, li-xăng nhãn hiệu và quyền tác
giả
Tư vấn đăng ký nhãn hiệu
Tư vấn đăng ký sáng chế
Tư vấn quảng cáo trực tuyến và internet
Tư vấn nhượng quyền thương mại
Đăng ký hợp đồng li-xăng nhãn hiệu và
hợp đồng chuyển giao công nghệ
Tranh tụng và thi hành bản án có hiệu lực
pháp luật về sở hữu trí tuệ

hàng. Mục tiêu của chúng tôi là giảm thiểu các

Tư vấn xử lý hành vi xâm phạm quyền sở

ảnh hưởng phát sinh từ những hành vi vi phạm và

hữu trí tuệ

đảm bảo cho các khách hàng có thể sử dụng tối

Đại diện cho khách hàng trong việc giải

đa quyền sở hữu trí tuệ của họ.

quyết các tranh chấp.

www.atslegal.vn
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BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG

Để thực hiện một dự án bất động sản tại Việt Nam,

dụng thu xếp vốn cho dự án, thế chấp, cho thuê

nhà đầu tư phải đối mặt với hàng loạt thách thức

và quản lý tài sản. Chúng tôi thực hiện thẩm định

khó có thể vượt qua nếu không có sự hỗ trợ thích

pháp lý để xác định và định lượng các rủi ro

hợp, từ việc đáp ứng được số vốn tối thiểu, được

thương mại liên quan đến giao dịch bất động sản.

cấp các loại giấy phép, cho đến việc tuân thủ các

Ngoài ra, chúng tôi cũng khuyến nghị các giải

yêu cầu

pháp nhằm giúp khách hàng được hưởng ưu đãi

của các cơ quan Nhà nước có thẩm

quyền. Thêm vào đó, các quy định pháp luật của

miễn giảm thuế và các nghĩa vụ tài chính khác.

Việt Nam về kinh doanh bất động sản cũng thường
xuyên thay đổi. Với hiểu biết pháp luật sâu rộng và
kinh nghiệm thực tế phong phú liên quan đến kinh

Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

doanh bất động sản, phát triển thị trường hỗn hợp,

Tư vấn xin cấp giấy phép kinh doanh bất

mua bán, sáp nhập, cho thuê, cho thuê lại, các luật

động sản

sư của Công ty Luật ATS luôn hỗ trợ và tư vấn cho
các khách hàng các giải pháp hữu hiệu nhất.
Được các khách hàng đánh giá cao về hiệu quả
trong việc tư vấn các giao dịch bất động sản,
chúng tôi đại diện cho nhiều doanh nghiệp, các

Tư vấn sử dụng đất và cho thuê bất động
sản
Tư vấn các vấn đề pháp lý về xây dựng
Tư vấn các vấn đề pháp lý về cơ sở hạ tầng

quỹ đầu tư và các nhà đầu tư trong rất nhiều hoạt

Tư vấn hợp đồng huy động vốn

động đầu tư. Dịch vụ của chúng tôi bao gồm tư

Tư vấn tái cơ cấu nợ

vấn, soạn thảo, rà soát các văn bản liên quan đến

Tư vấn các giao dịch bất động sản

kinh doanh bất động sản như các hợp đồng tín

Tư vấn kinh doanh dịch vụ bất động sản.
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TƯ VẤN THUẾ

Công ty Luật ATS tự hào có một đội ngũ luật

quyết định hành chính về thuế. Chúng tôi có thể hỗ

sư chuyên nghiệp với kiến thức chuyên sâu

trợ các công ty có vốn đầu tư nước ngoài và các

và nhiều năm kinh nghiệm làm việc với vai trò

doanh nghiệp trong nước về việc hoạch định thuế

chuyên gia cao cấp trong lĩnh vực tư vấn thuế

và đại diện cho khách hàng trước các cơ quan có

tại Công ty KPMG Việt Nam và Công ty Ernst

thẩm quyền giải quyết mọi vấn đề liên quan đến

& Young Việt Nam. Vì vậy, Công ty Luật ATS

thuế.

có đầy đủ khả năng cung cấp các gói dịch vụ
tư vấn về thuế, đề xuất các giải pháp phù hợp
và có lợi nhất cho các công ty trong nước và

Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:
Tư vấn các chính sách ưu đãi thuế và các ưu đãi

công ty có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt

khác cho doanh nghiệp

Nam. Công ty chúng tôi tư vấn về thuế trong

Tư vấn các loại thuế quốc tế và chống chuyển giá

các giao dịch mua bán, sáp nhập doanh

Tư vấn các dịch vụ thuế trong kinh doanh và tuân

nghiệp, các dự án đầu tư hoặc soát xét sổ

thủ kê khai thuế

sách kế toán.
Công ty Luật ATS tư vấn mọi vấn đề liên quan
đến thuế (bao gồm các quy định của pháp
luật về các sắc thuế như thuế thu nhập cá
nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế nhà
thầu, thuế GTGT trong hoạt động kinh

Dịch vụ thuế thu nhập cá nhân
Hướng dẫn kê khai và nộp thuế và giải quyết các
khiếu nại về thuế
Tư vấn các giải pháp giảm thiểu trách nhiệm thuế
Tư vấn các vấn đề thuế trong các giao dịch xuyên

doanh, thương mại), bao gồm: thực hiện

quốc gia

nghĩa vụ kê khai thuế trong các giao dịch cụ

Giải quyết tranh chấp, khiếu nại liên quan đến

thể, quyết toán thuế và khiếu nại đối với các

lĩnh vực thuế.
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TÀI CHÍNH & NGÂN HÀNG

Công ty Luật ATS được biết đến như một đối tác

Chúng tôi luôn sẵn sàng cung cấp các giải

quan trọng của một số ngân hàng thương mại, công

pháp chuyên môn thực tế và chiến lược cho

ty tài chính và các tổ chức tín dụng nổi tiếng tại Việt

khách hàng trong quá trình đàm phán, sửa đổi

Nam. Đội ngũ luật sư của chúng tôi rất am hiểu về

hoặc thực hiện các thỏa thuận tài chính để đạt

hoạt động tài chính, ngân hàng và có đầy đủ các kỹ

được hiệu quả thương mại tốt nhất cho các

năng cần thiết để quản trị, xử lý hiệu quả các rủi ro

khách hàng. Khi xảy ra tranh chấp, chúng tôi

trong hoạt động tài chính, ngân hàng. Chúng tôi

tư vấn cho khách hàng các giải pháp giải

cung cấp các dịch vụ như xác định các rủi to tiềm ẩn

quyết tranh chấp đạt được hiệu quả cao nhất

có thể phát sinh từ các giao dịch tín dụng, các hợp

với chi phí thấp nhất. Công ty chúng tôi đã đại

đồng vay, hợp đồng thế chấp và xây dựng các quy

diện cho một số ngân hàng thương mại và tổ

trình nội bộ của ngân hàng. Với kiến thức sâu rộng

chức tài chính trong một số tranh chấp liên

về chính sách, thực tiễn thi hành pháp luật tại Việt

quan đến hoạt động ngân hàng, bao gồm cả

Nam, cách tiếp cận chuyên nghiệp khi đánh giá rủi

thu hồi nợ xấu.

ro và hướng tới hiệu quả, chúng tôi đã góp phần
không nhỏ vào thành công của nhiều khách hàng

Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

trong môi trường tài chính năng động của Việt Nam.

Tư vấn tuân thủ quy định pháp luật

Dịch vụ tư vấn của chúng tôi được các ngân hàng,

Tư vấn tài chính dự án

công ty tài chính và tổ chức tài chính tin tưởng, đặc

Tư vấn thế chấp cho ngân hàng

biệt là đánh giá sự tuân thủ của tất cả các hoạt động

Tư vấn hợp đồng tín dụng và các hợp

kinh doanh. Chúng tôi có bề dày kinh nghiệm trong

đồng khác

việc xử lý các tình huống phức tạp và luôn đáp ứng

Tư vấn giải quyết tranh chấp liên quan

được các yêu cầu khắt khe nhất của khách hàng.

đến hoạt động ngân hàng

Công ty chúng tôi duy trì mối quan hệ chặt chẽ với

Tư vấn quản trị rủi ro pháp lý

các tổ chức tài chính đa quốc gia và trong nước.

Tư vấn các quy trình hoạt động
Tư vấn thu hồi nợ.
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CHỨNG KHOÁN & THỊ TRƯỜNG VỐN

Đội ngũ luật sư của Công ty Luật ATS với kinh
nghiệm chuyên sâu luôn cung cấp dịch vụ tư
vấn về chứng khoán và thị trường vốn, các hoạt
động như chào bán chứng khoán, niêm yết,
chuyển nhượng, đầu tư và các dịch vụ liên

Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:
Tư vấn thành lập và hoạt động của các
công ty chứng khoán và các công ty quản
lý quỹ có vốn đầu tư nước ngoài

quan khác với chất lượng tốt nhất. Chúng tôi

Tư vấn đăng ký công ty đại chúng

cung cấp nhiều dịch vụ phù hợp với yêu cầu

Tư vấn niêm yết cổ phiếu trên thị trường

của từng khách hàng. Khách hàng có thể hoàn

chứng khoán

toàn yên tâm về dịch vụ chuyên nghiệp và trình

Tư vấn tăng vốn, phát hành cổ phần ra

độ chuyên môn sâu rộng của chúng tôi. Chúng

công chúng và chào bán cổ phần riêng lẻ

tôi có thể tư vấn và hỗ trợ các khách hàng trong
và ngoài nước trong việc đăng ký và chào bán
chứng khoán. Chúng tôi cũng tư vấn thành lập
công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu
tư chứng khoán, đồng thời hỗ trợ khách hàng

của công ty đại chúng
Tư vấn phát hành trái phiếu công ty và niêm
yết trên thị trường chứng khoán
Kiểm soát các hoạt động công bố thông tin

thực hiện các thủ tục xin giấy phép. Chúng tôi

của các công ty đại chúng niêm yết và chưa

đã hỗ trợ nhiều công ty chứng khoán có vốn

niêm yết

đầu tư nước ngoài và các công ty quản lý quỹ

Tư vấn tuân thủ pháp luật chứng khoán.

trong việc tăng vốn và giám sát việc công bố
thông tin.
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GIẢI QUYẾT
TRANH CHẤP

Công ty Luật ATS luôn đảm bảo hỗ trợ khách hàng giải quyết các tranh chấp một cách nhanh chóng và hiệu quả nhất.
Chúng tôi đã giải quyết rất nhiều tranh chấp phức tạp của các khách hàng thông qua hòa giải hoặc tại cơ quan trọng
tài hoặc tòa án các cấp. Do tính chất phức tạp của thủ tục giải quyết tranh chấp, Công ty Luật ATS luôn điều chỉnh
phương thức tiếp cận cho phù hợp với yêu cầu của từng khách hàng và từng vụ việc. Chúng tôi tiếp cận, giải quyết
hiệu quả các tranh chấp thông qua việc kết hợp các bằng chứng, lập luận, dự đoán rủi ro, thiệt hại tiềm ẩn, kiểm soát
rủi ro cùng với việc thương lượng, hòa giải và tranh tụng. Dịch vụ giải quyết tranh chấp của chúng tôi bao gồm:

HÒA GIẢI

Nhiều khách hàng của chúng tôi có tranh chấp với đối tác nhưng lại muốn giải quyết tranh chấp đó không bằng
con đường tranh tụng tại cơ quan tài phán có thẩm quyền. Trong những trường hợp này, chúng tôi cung cấp dịch
vụ giải quyết tranh chấp bằng phương pháp hòa giải để tiếp cận với đối tác của khách hàng trong vai trò là người
trung gian để tránh được chi phí tranh tụng tốn kém cho khách hàng. Dịch vụ hòa giải của chúng tôi được phụ trách
bởi Ông Thomas G. Giglione - một chuyên gia đến từ Toronto, Canada, với hơn mười năm kinh nghiệm trong lĩnh
vực trọng tài và hòa giải. Bề dày kinh nghiệm của Ông đã được minh chứng thông qua việc Ông đã từng tham gia
giải quyết hơn 1.000 vụ việc liên quan đến hòa giải và trọng tài thương mại. Ông có kinh nghiệm chuyên sâu trong
các lĩnh vực liên quan đến thương mại, quản trị doanh nghiệp, ngân hàng, vi phạm hợp đồng, lao động và một số
tranh chấp quốc tế. Các công việc Ông Thomas G. Giglione thường thực hiện trong quá trình giải quyết tranh chấp
bao gồm hòa giải, thương lượng, làm người trung gian, trọng tài phân xử. Ông Thomas còn là giảng viên và Giám
đốc Khu vực của Tổ chức Hòa giải Thế giới - một tổ chức quốc tế của các chuyên gia trong lĩnh vực giải quyết tranh
chấp và hòa giải trên toàn cầu.

TRANH TỤNG

Chúng tôi thường bắt đầu thực hiện thủ tục tố tụng bằng cách thảo luận toàn diện với khách hàng và xem xét các
tài liệu được cung cấp để xác định giải pháp tối ưu nhằm đạt được hiệu quả cao nhất. Khách hàng luôn đánh giá
cao cách tiếp cận, các phương án đề xuất để giải quyết vụ việc của chúng tôi. Dịch vụ tranh tụng của chúng tôi đã
giảm thiểu đáng kể gánh nặng và chi phí cho khách hàng khi phải giải quyết tranh chấp theo thủ tục tố tụng của
pháp luật Việt Nam.
Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:
Tập hợp thông tin và thu thập chứng cứ
Thương lượng và hòa giải
Giải quyết tranh chấp tại trọng tài
Tranh tụng tại tòa án có thẩm quyền
Thi hành bản án có hiệu lực pháp luật
Đại diện theo ủy quyền để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng giải quyết tranh chấp tại tòa
án, trọng tài và các cơ quan có thẩm quyền.
12
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LAO ĐỘNG & QUẢN TRỊ NHÂN SỰ
Công ty Luật ATS tư vấn cho các khách hàng mọi vấn đề liên quan đến lao động và quản trị nhân sự. Chúng tôi là đối
tác tin cậy của các công ty muốn tăng trưởng lợi nhuận, tạo môi trường thuận lợi để nhân viên tận tâm thực hiện công
việc và tuân thủ các quy định của công ty. Dịch vụ của chúng tôi rất đa dạng, từ tư vấn tuyển dụng, các quyền lợi của
nhân viên, đánh giá hiệu quả công việc, chấm dứt hợp đồng lao động, các vấn đề về thuế thu nhập cá nhân, quy trình
quản trị nhân sự, cho đến giải quyết tranh chấp lao động. Chúng tôi luôn đề xuất được các giải pháp hiệu quả trong
bất kỳ tình huống khó khăn nào.
Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:
Tư vấn hợp đồng lao động, bao gồm cả thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động
Tư vấn về các yêu cầu nguồn nhân lực phù hợp với các nhu cầu kinh doanh
Tư vấn về các quy định quản trị nhân sự như quy chế lương, thưởng, bảo hiểm, thuế thu nhập cá nhân, các vấn
đề quản lý lao động bao gồm hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể, nội quy lao động, các điều kiện
và biện pháp xử lý kỷ luật lao động, trách nhiệm vật chất
Tư vấn tuân thủ các quy định của pháp luật lao động và thực hiện chế độ báo cáo
Tư vấn giải quyết các vấn đề liên quan đến sức khỏe, điều kiện làm việc, an toàn lao động và vệ sinh lao động
Hòa giải, đại diện cho khách hàng trước tòa án có thẩm quyền của Việt Nam để giải quyết các tranh chấp lao
động
Thực hiện thủ tục xin cấp giấy phép lao động và thủ tục xuất nhập cảnh cho lao động người nước ngoài
Tư vấn thành lập và hoạt động của tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp.

CÁC GIAO DỊCH DÂN SỰ
Công ty Luật ATS tự hào trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, tận tâm và toàn diện cho các khách hàng.
Công ty chúng tôi luôn nỗ lực hỗ trợ khách hàng giải quyết các vấn đề pháp lý mà khách hàng phải đối mặt. Chúng
tôi đồng hành cùng với khách hàng trong mọi giai đoạn, từ khi điều tra, hòa giải đến khi tham gia các phiên tòa để giải
quyết vụ việc. Chúng tôi luôn sẵn sàng làm việc với các bên liên quan và tìm ra giải pháp hiệu quả nhất để giải quyết
các vụ việc dân sự hơn cả sự mong đợi của khách hàng.
Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:
Tư vấn các giao dịch bất động sản
Tư vấn các vấn đề về hôn nhân gia đình
Hòa giải và giải quyết các tranh chấp dân sự.
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BẢO HIỂM
Với rất nhiều công ty bảo hiểm lớn đang để mắt tới thị
trường Việt Nam, việc kinh doanh bảo hiểm tại Việt
Nam đã và đang phát triển đáng kể. Các Luật sư của
Công ty Luật ATS với kiến thức chuyên sâu về pháp
luật kinh doanh bảo hiểm, cùng với kinh nghiệm hoàn
thiện các thủ tục, giải quyết nhiều loại yêu cầu và tranh
chấp liên quan đến bảo hiểm luôn sẵn sàng tư vấn
cho khách hàng xử lý mọi yêu cầu đòi bồi thường và
các tranh chấp phức tạp. Chúng tôi phối hợp chặt chẽ
với các nhân sự của khách hàng khi có yêu cầu để giải
quyết các tranh chấp về hợp đồng bảo hiểm, yêu cầu
đòi bồi thường, thuế phát sinh. Công ty Luật ATS cũng
tư vấn cho một số tổ chức thành lập doanh nghiệp
bảo hiểm và được cấp giấy phép hoạt động tại Việt
Nam. Chúng tôi có thể hỗ trợ doanh nghiệp bảo hiểm
nước ngoài thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam
và tiến hành các hoạt động kinh doanh bảo hiểm sau
khi được cấp phép.
Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:
Xin cấp giấy phép hoạt động cho công ty bảo
hiểm
Hỗ trợ về việc tuân thủ các quy định pháp luật
Tư vấn về các loại hình bảo hiểm bao gồm bảo
hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm nhân thọ, bảo
hiểm bắt buộc
Tư vấn và soát xét hợp đồng bảo hiểm
Đại diện cho khách hàng để bảo vệ quyền và
lợi ích hợp pháp của khách hàng trong các
giao dịch bảo hiểm.
14
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HỢP ĐỒNG
& THỎA THUẬN
Hợp đồng và thỏa thuận là một hoạt động quan
trọng của bất kỳ công ty nào, tuy nhiên, đôi khi
vấn đề này lại ít được các doanh nghiệp lưu tâm.
Công ty chúng tôi sẽ trợ giúp khách hàng thực
hiện công việc này để phòng ngừa việc phát sinh
các tranh chấp từ hợp đồng. Chúng tôi tự hào về
kỹ năng hỗ trợ khách hàng trong việc đảm bảo
các hợp đồng và thỏa thuận của khách hàng
được soát xét một cách toàn diện và hạn chế rủi
ro. Để tránh xảy ra tranh chấp và giải quyết các
tranh chấp phát sinh từ hợp đồng cho các khách
hàng, Công ty chúng tôi tư vấn và hỗ trợ cho
khách hàng các dịch vụ sau:
Phân tích các rủi ro trong hợp đồng và
thỏa thuận
Chuẩn bị, soạn thảo, soát xét hợp đồng và
thỏa thuận
Hỗ trợ khách hàng đàm phán hợp đồng,
thỏa thuận
Hòa giải các tranh chấp liên quan đến hợp
đồng
Giải quyết tranh chấp hợp đồng tại trọng
tài hoặc tòa án các cấp.
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Văn phòng tại Hà Nội:
Tầng 6 - Tòa nhà ATS - 252 Hoàng Quốc Việt
Quận Bắc Từ Liêm - Hà Nội
ĐT: 84-4-3751 1888

Email:partners@atslegal.vn

Fax: 84-4-3754 3888

Website: www.atslegal.vn

Văn phòng tại Thành phố Hồ Chí Minh:
Tầng 16 - Tòa nhà Sài Gòn - 29 Lê Duẩn
Phường Bến Nghé - Quận 1 - Thành phố Hồ Chí Minh
ĐT: 84-8-3 520 7764
Fax: 84-8-3 520 7604

