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LỊCH SỬ THÀNH LẬP

LHD Law Firm (Luật Hồng Đức) được thành lập vào ngày 13/06/2007 tại thành phố
Hồ Chí Minh Việt Nam trên cơ sở kết hợp của đội ngũ luật sự trẻ tâm huyết làm việc
của tập thể các luật sư, chuyên gia có nhiều thâm niên trong lĩnh vực tư vấn pháp lý
cho cộng đồng các nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam và doanh nghiệp trong nước.
Đội ngũ nhân sự của Công ty được đánh giá rất chuyên nghiệp.
Chúng tôi rất tự hào khi làm việc với các tập đoàn kinh tế lớn trên thế giới và các
công ty hàng đầu tại Việt Nam. Giàu kinh nghiệm, am tường luật pháp Việt Nam,
hiểu biết sâu sắc về phong tục, văn hóa, con người Việt Nam, nắm bắt tâm lý khách
hàng, thành thạo ngoại ngữ là chìa khóa dẫn đến sự thành công của LHD trong gần
mười năm qua và trong tương lai.

CÁC GIẢI THƯỞNG
 LEGAL500
 HG.ORG
 IFLR 1000

HIỆP HỘI THAM GIA







Đoàn luật sư thành phố Hồ Chí Minh
Đoàn luật sư thành phố Hà Nội
Đoàn luật sư Bà Rịa Vũng Tàu
Đoàn luật sư thành phố Đà Nẵng
Thành viên Liên đoàn luật sư Việt Nam
Đại diện số 146 của Cục Sở Hữu Trí Tuệ Việt Nam
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LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
1. THÀNH LẬP VÀ THAY ĐỔI DOANH NGHIỆP
Với 1680 lược khách đã tin dùng dịch vụ thành lập và thay đổi doanh nghiệp
tại LHD law firm trong suốt thời gian hoạt động, LHD đã khẳng định được uy
tín tuyệt đối và làm hài lòng quý khách trong và ngoài nước đối với các tư vấn
liên quan đến thành lập công ty, thay đổi hoạt động công ty, mua bán và sáp
nhập công ty, cổ phần hóa công ty nhà nước, giải thể công ty…
Khách hàng tiêu biểu
 MEA SAIGON
 PVNI
 SANEX TRADING
 AN LE
 OLERA
 RỒNG XANH
 LINGOFOCUS
 PHỐ HOA
 ĐỨC VIỆT
 LÊ THANH TÂM
 GIA ĐÌNH VÀ CUỘC SÔNG
2. TƯ VẤN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Tư vấn đầu tư nước ngoài được xem là thế mạnh và là dịch vụ cao cấp tại LHD với đội
ngũ Luật sư chuyên ngành và hơn 10 năm kinh nghiệm chúng tôi được đánh giá là
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Top 10 hãng luật hàng đầu về lĩnh vực này tại Việt Nam, trong hơn 8 năm thành lập
chúng tôi đã xử lý thành công cho hơn 1000 hồ sơ thành lập công ty nước ngoài tại
Việt Nam
Các khách hàng tiêu biểu
Nationality
Singapore
Singapore
France
Korean
Korean
Japan
Japan

Company name
SPRAY
GME
SODIREX
LOCK AND LOCK (HCM)
Y PHỤC VI NA (TRIM MATE VI NA )
SHISEIDO VIET NAM
WACOAL VIET NAM

Japan

YAMAZEN VIET NAM

Malaysia
Japan
Korean
Germany
Denmark

SANEX MARKETING VN
RICOH VIET NAM
COSMO VIỆT NAM
BEIERSDORF VIET NAM (NIVEA)
DLH VIỆT NAM

3. TƯ VẤN HỢP ĐỒNG
Trong xu thế phát triển hiện nay, hoạt động của các doanh nghiệp Việt Nam và các
nhà đầu tư nước ngoài luôn gắn liền với sự thương lượng, thỏa hiệp, thỏa thuận.
Dựa vào quan điểm, mục tiêu của khách hàng trên cơ sở phù hợp với luật pháp Việt
Nam, chúng tôi không chỉ giúp khách hàng soạn thảo hợp đồng ghi lại các kết quả,
cam kết đạt được mà còn tư vấn khách hàng tránh những rủi ro tiềm ẩn, tranh chấp,
các xung đột pháp luật có khả năng phát sinh.
Do vậy, hợp đồng do chúng tôi soạn là sản phẩm của quá trình thương lượng, đàm
phán cẩn trọng trên cơ sơ đôi bên cùng có lợi. Hợp đồng không chỉ là công cụ để
ngăn chặn rủi ro mà còn phương tiện giúp cho giao dịch giữa các bên đạt lợi ích tối
đa và là cầu nối nhằm duy trì mối quan hệ hợp tác lâu dài, bền vững giữa các bên
với nhau. LHD đã thành công khi tham gia đàm phán, thương lượng, soạn thảo, điều
chỉnh hợp đồng giữa các đối tác trong và ngoài nước trong các lĩnh vực:
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o Đất đai, xây dựng, đấu thầu.
o Cho thuê, thuê mua, chuyển nhượng, cầm cố, thế chấp tài sản.
o Vay vốn (k cả khoản vay hợp vốn trong và ngoài nước).
o Mua bán, phân phối hàng hóa, nhượng quyền thương mại.
o Hợp đồng liên doanh, liên kết.
o Thỏa thuận mua bán cổ phần, trái phiếu.
o Hợp đồng trợ giúp kỹ thuật.
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

 LEAD GREOUP
 EAT.VN
 FPT ONLINE


PHÚ HÒA

 INTERMIND
 CĂN HỘ SÀI GÒN
 CHỨNG KHOÁN HOÀNG GIA
 NAMVIET OIL
 HANACOBI
 HƯƠNG SEN
 OZ CORPORATION
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4. DỊCH VỤ ĐẠI DIỆN SỞ HỮU CÔNG NGHIỆP
LHD là một trong những tổ chức cung cấp các dịch vụ liên quan đến sở hữu trí
tuệ hàng đầu tại Việt Nam với tư cách là Đại Diện số 146 của Cục Sở Hữu Trí Tuệ
Việt Nam. Chúng tôi đăng ký cho hơn 1.000 khách hàng trong và ngoài nước bảo
hộ nhãn hiệu. Công ty cung cấp các dịch vụ tư vấn, đại diện sở hữu trí tuệ và dịch
vụ tranh tụng, xử lý các vi phạm liên quan đến sở hữu trí tuệ, lĩnh vực tiêu biểu
của chúng tôi như tư vấn và đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp,
bản quyền tác giả, sáng chế, cạnh tranh không lành mạnh, mua bán và chuyển
giao quyền sở hữu trí tuệ…trong và ngoài nước
o Kiểm tra tình trạng đăng ký bảo hộ của các đối tượng sở hữu trí tuệ tại VN.
o Tư vấn và soạn hồ sơ liên quan đến đăng ký bảo hộ đối tượng SHTT tại
Việt Nam và nước ngoài.
o Tư vấn ký kết hợp đồng liên quan đến việc chuyển giao quyền sở hữu trí
tuệ tại Việt Nam.
o Đại diện giải quyết tranh chấp vi phạm quyền SHTT tại VN.

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
 WACOAL
 WAKAI
 FPT ONLINE


NOFOMO

 FOS
 FINEX
 EAT.VN
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 HAIDANG GROUP
 KHAIHOAN LAND
 GREEN WOLD
 MOF

5. TƯ VẤN THUẾ TÀI CHÍNH
Thuế luôn là vấn đề quan tâm hàng đầu của các doanh nghiệp. Những thay đổi chính
sách thuê ảnh hưởng rất lớn đến tình hình hoạt động của doanh nghiệp. LHD sẽ hỗ
trợ doanh nghiệp các lĩnh vực sau:
o Tư vấn các ảnh hưởng về thuế đối với từng loại hình doanh nghiệp.
o Tư vấn thực hiện báo cáo tài chính định kỳ, báo cáo thuế hàng tháng.
o Tư vấn thuế Giá trị gia tăng (GTGT) và thuế thu nhập doanh nghiệp
(TNDN).
o Tư vấn các trường hợp ưu đãi đầu tư, miễn giảm thuế TNDN.
o Tư vấn các vấn đề về thuế liên quan đến việc áp dụng Hiệp định tránh
đánh thuế hai lần giữa Việt Nam với các nước có hiệu lực thi hành tại Việt
Nam
o Tư vấn các vấn đề liên quan đến thuế thu nhập đối với người có thu nhập
cao và hỗ trợ quyết toán thuế.
o Tư vấn các trường hợp liên quan đến miễn thuế, hoàn thuế nhập khẩu.

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
 THIÊN BÌNH
 PHẦN MỀM EZY
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 XUẤT KHẨU NÔNG SẢN KHỞI HƯNG


PEOPLE WITH IDEA

 CHÂU QUANG
 DỊCH VỤ TƯ VẤN NGÔI SAO
 LEEKANG VIỆT NAM
 MATRINITA VIỆT NAM
 ACCO VIỆT NAM
 MISS FASHION
 RUNSVEN AKTIEBOLAG

6. TRANH TỤNG VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP
Với xu thế toàn cầu hóa, tranh chấp, mâu thuẫn thương mại của các bên tham gia
giao dịch là điều khó tránh khỏi do xung đột tập quán thương mại, xung đột pháp
luật, khác biệt văn hóa. Với lợi thế hiểu biết sâu rộng, am tường pháp luật, văn hóa
thương mại, kinh doanh tại Việt Nam, LHD đóng vai trò trung gian giúp các bên hòa
giải, giải quyết mâu thuẫn trên cơ sở đôi bên cùng có lợi và bảo mật thông tin. Việc
tự hòa giải không chỉ giúp tiết kiệm được chi phí, thời gian mà còn có thể giúp các
bên thông cảm, hiểu nhau hơn, tạo điều kiện phát triển hơn nữa quan hệ đối tác
giữa các bên.
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
 TRIUMPL INTERNATIONAL VIETNAM
 TÂN VIỆT XUÂN
 LICOGI 16
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SUNGWA VIỆT NAM

 DLH VIỆT NAM
 ALTECH VIỆT NAM
 ĐÔNG NAM HÀN QUỐC
 H&R HUMAN
 OZ CORPORATION
 FINEX
 AL MANAR AI CẬP
7. GIẤY PHÉP LAO ĐỘNG THẺ TẠM TRÚ
Quan hệ lao động luôn đóng vai trò quan trọng đối với sự phát triển bền vững của
một doanh nghiệp. Cũng là một doanh nghiệp tư nhân, LHD hiểu rất rõ việc này.
Luôn sát cánh cùng khách hàng, LHD sẵn sàng tư vấn:
o Xin giấy phép lao động, thẻ tạm trú, visa cho người nước ngoài.
o Chế độ tiền lương, trợ cấp, bảo hiểm dành cho người lao động.
o Soạn thảo hợp đồng lao động, nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể.
o Giải quyết tranh chấp lao động.

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
 CROWLINE NHẬT BẢN
 GREEN LEAF VIỆT NAM
 PS DISTRIBUTION VIỆT NAM
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XƯƠNG PHÁT

 THÊU CHÂU Á

8. GIẤY PHÉP ICP MXH, TRANG TIN ĐIỆN TỬ
LHD được đánh giá cao trong lĩnh vực tư vấn luật về IT và hoạt động của các mạng
xã hội, sàn thương mại điện tử, giấy phép trang tin, chúng tôi tự hào đã giúp cho
nhiều nhà Starup công nghệ Việt Nam hoàn thiện thủ tục pháp lý.
KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
 5GIAY.VN
 AGO.VN
 60S.COM.VN


TIENGANH123.COM.VN

 TIBI.VN
 WOW.VN
 EAT.VN
 VANGVIETNAM.VN
 TINHTE.COM
 BACSI.COM
 THUONGMAI.COM.VN

Ngoài ra chúng tôi còn tư vấn cho các lĩnh vực như Bất Động Sản, Dịch vụ nhà đất,
Luật sư thường xuyên cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước.
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Sau gần mười năm thành lập chúng tôi đã tư vấn cho nhiều khách hàng lớn trong và
ngoài nước, phương châm hoạt động của LHD xây dựng hình ảnh doanh nghiệp Việt
Nam tốt đẹp hơn trong mắt bạn bè thế giới và thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào
Việt Nam.

Trân trọng
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THÔNG TIN LIÊN HỆ
HỒ CHÍ MINH
Email: all@lhdfirm.com
Điện thoại: 0822446739/0822416866
Địa chỉ: (Tầng 7), 60 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đakao, Quận 1, Hồ Chí Minh.
HÀ NỘI
Email: hanoi@lhdfirm.com
Điện thoại: 0462604011/0907388007
Địa chỉ: (Tầng 4), số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội.
ĐÀ NẴNG
Email: danang@lhdfirm.com
Điện thoại : 05113707404
Địa chỉ: 117 Lê Thị Hồng Gấm, Hải Châu, Đà Nẵng
VŨNG TÀU
Email: vungtau@lhdfirm.com
Điện thoại : 0643596 968
Địa chỉ:07 - K4 TTTM, phường 7, thành phố Vũng Tàu, Tỉnh BR-VT
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