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GIỚI THIỆU CHUNG

Công ty Luật TNHH My Way được Sở Tư Pháp thành phố Hà Nội cấp phép hoạt động từ ngày 10/4/2018. Đội
ngũ Luật My Way là một tập thể gồm những Luật sư, Thạc sĩ Luật học, cựu Kiểm Sát Viên, Chuyên gia pháp lý
có nhiều năm kinh nghiệm, uy tín và tận tâm trong nhiều lĩnh vực như tư vấn pháp luật chuyên sâu, tư vấn quản
trị nội bộ, tư vấn hợp đồng, thẩm định pháp lý chuyên sâu (Due Diligence) và tư vấn mua bán sáp nhập doanh
nghiệp (M&A), tư vấn Sở hữu trí tuệ, tham gia đàm phán giải quyết tranh chấp kinh tế, dân sự, tham gia tố tụng
trong lĩnh vực kinh tế, dân sự, tác hoạt động xin giấy phép con,… Luật My Way được quý Khách Hàng, đồng
nghiệp đánh giá cao về tính chuyên nghiệp, tận tụy và chất lượng dịch vụ pháp lý.
Với định hướng trở thành đơn vị cung cấp dịch vụ pháp lý toàn diện, giải pháp tối ưu và khả thi nhất có thể trên
thực tế cho cho Khách hàng, toàn bộ tập thể Luật My Way luôn nỗ lực không ngừng, liên tục và kiên trì trau dồi
kiến thức, nâng cao năng lực chuyên môn, định kỳ và thường xuyên cập nhật những quy định mới của pháp luật
có liên quan đến hoạt động của Khách Hàng để kịp thời mang đến những giải pháp và sự tư vấn hiệu quả và thực
tế, qua đó hỗ trợ Khách Hàng hoạt động một cách hiệu quả nhất, đồng thời tối ưu hoá chi phí vận hành.
Được sự tín nhiệm của Khách Hàng, Luật My Way hiện đang cung cấp dịch vụ tư vấn cho các tổ chức, cá nhân
trong và ngoài nước trong nhiều lĩnh vực, trong số đó, có nhiều quý Khách Hàng đã và đang tin tưởng, gắn bó lâu
dài thông qua việc sử dụng dịch vụ tư vấn thường xuyên của chúng tôi, gồm có: Công ty Cổ phần Suất Ăn Hàng
Không Nội Bài, Công ty Cổ phần M2 Việt Nam, Công ty Cổ phần Casper Việt Nam, Công ty Cổ phần Trần Thái
Cam Ranh, Công ty Cổ phần đầu tư Box Việt Nam, Công ty Cổ phần Cung ứng nhân lực toàn cầu NIC, Công ty
TNHH Việt Nam Zhongjia Wood, Công ty Cổ phần Trường Giang Sa Pa, Hệ thống Trung tâm tiếng Anh Amslink,
Đơn vị phân phối bán hàng điện tử NewAge … Bên cạnh đó, còn có các đối tác hợp tác chiến lược như: VIG
Group, Công ty Cổ phần Metub Việt Nam, Công ty Cổ phần Tập Đoàn Tân Thành Đô Incoland, …
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KHÁ CH HÀ NG HỢP TÁ C CHIẾN LƯỢC

STT

TÊ N KHÁ CH HÀ NG

1

Công ty Cổ phần Metub Việt Nam

2

Công ty Cổ phẩn Tập đoàn Công nghệ T-Tech Việt Nam

3

Công ty TNHH Dịch vụ Thương mại Nam Hà Nội

4

Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội - Urenco

5

Công ty Cổ phần Vina Cafe miền Bắc

6

Công ty Cổ phần Global Connect Entetaintment

7

Công ty TNHH Vũ Huy

8

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Nhựa Gỗ Châu Â u

9

Công ty Cổ phần Tập đoàn Tân Thành Đô Incoland

10

Công ty TNHH Mozax Việt Nam

11

Công ty TNHH Du thuyền Việt

12

Công ty TNHH EMC Trung Nguyên

13

Công ty Cổ phần Truyền thông và Công nghệ 3S Quốc tế

14

Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ và Giải pháp Truyền thông Á Châu

15

Công ty TNHH Đầu tư Xây dựng ACE E&C

16

Công ty Cổ phần Tư vấn Đào tạo & Cung ứng Nhân lực Việt Nam

My Way Law Firm
“Chúng tôi cam kết nỗ lực hết mình để mang đến những dịch vụ
tốt nhất cho khách hàng, luôn luôn đồng hành cùng khách hàng
trên con đường pháp lý.”
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LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

TƯ VẤN THƯỜNG XUYÊN & TƯ VẤN ĐẦU TƯ
Lĩnh vực Tư vấn pháp lý thường xuyên
Tư vấn pháp lý thường xuyên là lĩnh vực hoạt động chủ chốt của Luật My Way,
nhằm mục tiêu hỗ trợ pháp lý toàn diện, dài hạn và luôn đồng hành cùng Khách Hàng
trong mọi hoạt động kinh doanh, từng bước trở thành bộ phận Pháp Chế cho mỗi
Khách Hàng.
Đối với các Khách Hàng cá nhân, Luật My Way luôn tự hào là chuyên viên tư vấn
pháp lý, đặt quyền lợi của Khách Hàng lên hàng đầu, tìm hiểu thấu đáo vấn đề và
đưa ra những giải pháp thực tiễn, tối ưu nhất.
Lĩnh vực Tư vấn đầu tư
Dịch vụ Tư vấn đầu tư do Luật My Way cung cấp bao gồm:
Thẩm định pháp lý chuyên sâu (Due Diligence) đối với các hoạt động mua bán và
sáp nhập doanh nghiệp (M&A), tư vấn và đề xuất cấu trúc của các giao dịch M&A,
dự án đầu tư, hình thức đầu tư, đánh giá rủi ro khi thực hiện đầu tư và thẩm định tính
khả thi của dự án tại các tỉnh, thành phố trên phạm vi cả nước, nghiên cứu và tư vấn
về các ưu đãi đầu tư tiềm năng cho Khách Hàng.
Tư vấn và thực hiện các thủ tục pháp lý thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước
ngoài, chi nhánh, văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài. Tư vấn và triển
khai các thủ tục pháp lý để xin chấp thuận chủ trương đầu tư, giấy chứng nhận đăng
ký đầu tư, điều chỉnh dự án đầu tư, đăng ký góp vốn/ mua cổ phần/ phần vốn góp
cho nhà đầu tư nước ngoài. Nghiên cứu, rà soát và kiểm tra hồ sơ pháp lý của các
bên có liên quan theo yêu cầu của Khách Hàng, gồm có: Công ty cho thuê cơ sở hạ
tầng, công ty cho thuê đất đai, nhà xưởng, …
Tư vấn triển khai hợp đồng hợp tác đầu tư, thực hiện dự án đầu tư kinh doanh của
các nhà đầu tư trong và ngoài nước về các lĩnh vực Xây dựng, Bất động sản, Thương
mại.
Các nội dung tư vấn khác theo yêu cầu của Khách Hàng và nhà đầu tư.
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LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

HỖ TRỢ THỦ TỤC PHÁ P LÝ
Tư vấn quản trị nội bộ Doanh nghiệp, xây dựng cơ cấu tổ chức, bộ máy hoạt động
của doanh nghiệp. Tư vấn, đánh giá và soạn thảo các hợp đồng liên quan đến hoạt
động kinh doanh của Khách Hàng, bao gồm các vấn đề về lao động, kinh doanh
thương mại, hợp tác đầu tư, …
Tư vấn và hỗ trợ các thủ tục pháp lý cho doanh nghiệp như thành lập doanh
nghiệp, thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, tạm ngừng hoạt động, giải thể,
phá sản, … Tư vấn mở, chấm dứt hoạt động của các đơn vị phụ thuộc gồm văn
phòng đại diện, chi nhánh, địa điểm kinh doanh.
Tư vấn thành lập hộ kinh doanh cá thể, thay đổi nội dung đăng ký, chấm dứt hoạt
động của hộ kinh doanh.
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LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

GIẤY PHÉ P, SỞ HỮU TRÍTUỆ
Giấy phép:
Tư vấn và hỗ trợ đăng ký, đề nghị cấp các giấy phép cần thiết theo quy định đối với hoạt động kinh
doanh có điều kiện của Khách Hàng.
Một số lĩnh vực giấy phép thế mạnh của Luật My Way như: Giấy phép Bưu chính, Giấy chứng nhận
đăng ký kinh doanh dịch vụ tư vấn du học, Giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, Giấy phép
thành lập trung tâm ngoại ngữ, Giấy phép nhập khẩu rượu …
Sở hữu trítuệ:
Hỗ trợ tra cứu và tìm kiếm thông tin, tư vấn khả năng bảo hộ, đăng ký xác lập quyền sở hữu trítuệ với
các đối tượng bảo hộ như nhãn hiệu, quyền tác giả, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế, … Tư vấn các
giao dịch trong lĩnh vực Sở hữu trítuệ.
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LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG

TƯ VẤN VỤ VIỆC, GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP, TRANH TỤNG
Tư vấn vụ việc: Tư vấn các vụ việc dân sự trong các lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, xuất
nhập cảnh… Tư vấn các vụ việc liên quan đến đất đai, hỗ trợ thủ tục liên quan đến đất đai cho cá
nhân, tổ chức.
Giải quyết tranh chấp: Tham gia các vụ việc tranh chấp dân sự, kinh doanh thương mại, tư vấn
các phương án thương lượng, bên thứ ba hòa giải cho các bên. Đại diện ngoài tố tụng, đàm phán,
tư vấn và hỗ trợ pháp lý cho Khách Hàng trong việc giải quyết tranh chấp, yêu cầu thực hiện nghĩa
vụ, đòi bồi thường thiệt hại, phạt vi phạm nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Khách
Hàng.
Tranh tụng: Tư vấn, hỗ trợ và đại diện Khách Hàng thực hiện các hoạt động tố tụng để bảo vệ
quyền và lợi ích hợp pháp của Khách Hàng. Một số lĩnh vực tranh tụng thế mạnh của Luật My
Way bao gồm: Hôn nhân và gia đình, đất đai, lao động, kinh doanh thương mại, …

Công Ty Luật TNHH My Way

ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ
LÊ VĂN HỒI – Luật Sư Điều Hành
Kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực tư vấn tài chính, đầu tư,
ngân hàng, xử lý nợ, thẩm định pháp lý (Due Diligence) mua bán và
sáp nhập doanh nghiệp (M&A), giải quyết tranh chấp kinh doanh
thương mại.
Luật sư Lê Văn Hồi đã từng đảm nhận nhiều chức vụ trong nhiều
lĩnh vực khác nhau, trong đó có thể kể đến: Pháp Chế tại Ngân hàng
Techcombank, Seabank; Chuyên gia tư vấn pháp lý tại VPLS Trí
Minh và Công ty TNHH tư vấn PENFIELD.
Hiện tại, Luật sư Lê Văn Hồi đang giữ vai trò Luật Sư Điều Hành
tại Công ty Luật TNHH My Way

DƯƠNG ĐỨC THẮNG – Luật sư, Phó Giám đốc
Với gần 20 năm công tác trong lĩnh vực pháp lý, nổi bật trong số
đó phải kể đến 10 năm trong ngành Kiểm sát với vai trò Kiểm Sát
Viên. Hiện nay, Luật sư Thắng là người có nhiều kinh nghiệm
chuyên sâu trong các hoạt động đại diện ngoài tố tụng và tham gia
tranh tụng trong các lĩnh vực: hình sự, dân sự, hôn nhân gia đình,
lao động, kinh doanh thương mại, …

HOÀ NG XUÂ N QUANG – Luật sư, Phó Giám đốc
Hơn 10 năm kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực tư vấn đầu
tư, ngân hàng, lao động và nhân sự, giải quyết tranh chấp, tư
vấn hợp đồng và các giao dịch có yếu tố nước ngoài.
Luật sư Quang từng giữ các vị tríchủ chốt và quan trọng tại Văn
phòng luật sư Tân Hà, Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam,
Công ty Luật TNHH Gia Phạm, ...
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ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

NGUYỄN THÁ I VIỆT – Luật sư, Phó Giám đốc (Đầu tư nước ngoài)
Với nhiều năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ pháp lý với vai trò Pháp
Chế và Luật sư cho những doanh nghiệp hàng đầu trong mỗi lĩnh vực,
như LOGOS Attorney at Law (top 10 công ty luật Hàn Quốc), Công ty
TNHH Quản Lý Vinpearl (doanh nghiệp hàng đầu về nhà hàng, khách
sạn), Công ty TNHH Extreme Việt Nam (công ty hàng đầu của Nhật
bản về công nghệ thông tin), … Luật sư Việt luôn đưa ra những tư vấn
pháp lý chuyên sâu và toàn diện cho Khách Hàng, đặc biệt là nhà đầu
tư nước ngoài và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

HOÀ NG THỊ OANH – Luật sư, Thạc sĩ Luật học
Tính đến nay, Luật sư Oanh đã có hơn mười năm trong lĩnh vực tư vấn
doanh nghiệp và tranh tụng trong

HOÀNG ANH DŨNG – Luật sư, Cử nhân kinh tế
Với hơn mười năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn, hơn năm năm trong
lĩnh vực tranh tụng. Luật sư Dũng chuyên sâu trong các lĩnh vực tranh tụng
và đại diện ngoài tố tụng trong dân sự, hình sự, kinh doanh thương mại,
thường xuyên giải quyết các tranh chấp dân sự, kinh doanh thương mại.
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ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ

ĐÀO XUÂN TRƯỜNG – Thạc sĩ Luật kinh tế
Kinh nghiệm và hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực pháp luật lao
động và pháp luật an sinh xã hội. Hiện nay, ông là Giảng viên
Bộ môn Luật Lao Động, An Sinh Xã Hội của trường Đại học
Luật Hà Nội. Ngoài ra ông còn là cộng tác viên thường xuyên
của Báo Lao động và Xã hội, chuyên tham gia viết bài và giải
đáp thắc mắc của bạn đọc về xây dựng và thực hiện quy định
của Luật Lao động.

TRƯƠNG THỊ DUY TIÊ N – Luật sư
Luật sư Tiên có gần mười năm kinh nghiệm tư vấn pháp lý
trong các lĩnh vực đa dạng, có thể kể đến như tư vấn pháp lý
nội bộ doanh nghiệp, tư vấn lao động, sở hữu trí tuệ, tư vấn
Hợp đồng và giao dịch dân sự, kinh doanh thương mại, …

HOÀ NG THỊ LÊ VÂ N – Thạc sĩ, chuyên viên tư vấn
Có kinh nghiệm gần mười năm tư vấn trong lĩnh vực tư vấn
nội bộ cho Doanh nghiệp, tư vấn thuế, nhân sự, lao động,
hỗ trợ thủ tục pháp lý cho cá nhân, tổ chức trong nước và
nước ngoài.
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NGUYỄN HỒNG NHUNG – Chuyên viên tư vấn
Là Cử nhân chuyên ngành Luật học. Có kinh nghiệm trong lĩnh vực tư
vấn hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, tư vấn thực hiện giao dịch và hợp
đồng kinh doanh thương mại.

NGUYỄN THỊ NGỌC LINH – Chuyên viên tư vấn
Là Cử nhân chuyên ngành luật học, đã hoàn thành Khoá Đào

tạo Luật sư tại Học viện Tư pháp. Có kinh nghiệm nhiều năm
trong việc tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố tụng và tư vấn
giải quyết tranh chấp liên quan đến các lĩnh vực hôn nhân và
gia đình, dân sự, hình sự, hành chính.

PHẠM HỒNG TRANG – Chuyên viên tư vấn
Là Cử nhân song ngành Luật kinh tế và Kế toán, đã hoàn thành
Khoá Đào tạo Luật sư tại Học viện Tư pháp, đã có kinh nghiệm
nhiều năm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp, tư vấn
sở hữu trí tuệ, đất đai và các giấy phép cho doanh nghiệp hoạt
động trong các ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG – Chuyên viên tư vấn
Là Cử nhân Chuyên ngành Luật kinh tế, có kinh nghiệm trong lĩnh vực

tư vấn pháp lý cho doanh nghiệp, lao động, hợp đồng và giải quyết tranh
chấp dân sự.

Công Ty Luật TNHH My Way

CHI NHÁ NH

Với mục đích mở rộng quy mô hoạt động cũng như tăng cường hơn nữa sự trao đổi, giao dịch
với các đối tác, ngày 11/11/2019 Công ty Luật TNHH My Way chính thức khai trương Chi nhánh
đầu tiên tại tỉnh Quảng Ninh.
Tên chi nhánh: CHI NHÁ NH QUẢNG NINH –
CÔ NG TY LUẬT TRÁ CH NHIỆM HỮU HẠN MY WAY
Địa điểm chi nhánh:
Tổ 2 Khu 11, phường Thanh Sơn, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh
Trưởng Chi nhánh: Lãnh Thị Mai Hương - thành viên Đoàn luật sư tỉnh Quảng Ninh

Công Ty Luật TNHH My Way

NHÂ N SỰ TẠI CHI NHÁ NH

LÃ NH THỊ MAI HƯƠNG – Luật sư, Trưởng Chi nhánh
Có hơn mười năm công tác tại Viện kiểm sát nhân dân tỉnh
Quảng Ninh, từng làm việc tại Văn phòng luật sư Đồng Đội,

ngân hàng VPBank.
Luật sư Hương có kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực tranh
tụng án hình sự, dân sự, hôn nhân gia đình, đất đai, hành chính…

NGUYỄN THỊ PHƯƠNG THẢO – Chuyên viên pháp lý
Là cử nhân chuyên ngành Luật,

Công Ty Luật TNHH My Way

MY WAY TRÊ N TRUYỀN THÔ NG

Luật Sư Lê Văn Hồi là khách mời của chương trình CÀ PHÊ NGÀY MỚI – 21/3/2019, kênh VTC9.

một

Luật sư Lê Văn Hồi trả lời cho tạp chíPháp lý về việc “Quản lý vốn Nhà nước dưới góc nhìn chuyên gia”

Công Ty Luật TNHH My Way

Luật sư: Lê Văn Hồi

Trích “Báo tiêu dùng”.

Công Ty Luật TNHH My Way

Luật sư Hoàng Xuân Quang (Phó Giám đốc Công ty) trả lời báo Luật sư Việt Nam
về việc “Bảo hiểm bắt buộc đối với xe máy điện”.

Luật sư Dương Đức Thắng (Phó Giám đốc Công ty) trả lời báo Vietnamnet về vấn đề
“Văn hóa giao thông: Sau va chạm, đừng nói chuyện bằng nắm đấm”.
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