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Tháng 6 với những cơn mưa bất chợt đã làm xoa dịu đi cái nắng oi bức, giúp cho mọi người thoải mái và

tích cực hơn sau cơn dịch Covid 19 vừa qua.

Sáu tháng đầu năm đã đi qua cùng với rất nhiều khó khăn và thử thách. Tuy nhiên, Phuoc & Partners vẫn

không mất đi nhiệt huyết và năng suất làm việc, Phuoc & Partners đã cùng nhau vượt qua thời kỳ khủng

hoảng sau Covid-19 và tận dụng nhiều cơ hội đến bất ngờ, chúng ta hãy cùng nhau nhìn lại những điểm

tin nổi bật và những sự kiện mà Phuoc & Partners đã trải qua.

Thư ngỏ
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TẾT 2020
C a n h  T ý

Tết tết tết sắp đến rồi…..Với tư cách là một nhân viên thì cảm nhận

về những ngày Tết sắp đến thật đặc biệt và rất là háo hức. Háo hức về
những bao lì xì từ các “sếp”, cùng nhau bàn luận sôi nổi về các kế hoạch

sắp tới hay tổng kết về những việc mình đã làm được những gì trong

năm vừa qua và cùng chuẩn bị kế hoạch cho năm tiếp theo…

Nhưng hơn hết là được cùng nhau tham gia những hoạt động chung

của công ty vào những dịp cuối năm như dự tiệc tất niên nè, cùng nhau

chụp những bộ hình thật đẹp với Áo dài, trang trí cây thông noel….

Hãy cùng nhau nhìn lại những hoạt động mà chúng ta cùng nhau tham

gia trong dịp tết nhé.

P H U O C  &  P A R T N E R S
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Thế giới vừa trải qua một cơn đại dịch khủng khiếp nhất từ trước tới giờ, không chỉ thiệt hại
về tính mạng con người mà còn khủng hoảng đến nền kinh tế toàn cầu nói chung và Việt
Nam nói riêng.

Cùng tham gia chuỗi hội thảo trực tuyến do L&A tổ chức gồm có:

• Luật sư Lạc Thị Tú Duy, Luật sư thành viên, Công ty Phuoc & Partners – Pháp lý và tuân
thủ trong tái cấu trúc tổ chức và nhân lực

• Bà Đinh Kim Nhung, Trưởng bộ phận nguồn nhân lực, Tập đoàn Masan – Qui hoạch lại
tổ chức và nhân lực phù hợp kinh doanh hậu Covid-19

• Bà Phạm Thị Mỹ Lệ, Chủ tịch HĐQT Công ty L & A: điều phối viên

Hội thảo nhằm chia sẻ góc nhìn và thảo luận các giải pháp liên quan tới việc tái cấu trúc tổ
chức và nguồn nhân lực để giúp doanh nghiệp đứng vững và phát triển sau Covid-19.

Đây là một trong những hoạt động miễn phí thường niên mà Phuoc & Partners đồng hành
cùng các doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn.

Hội thảo đã được diễn ra vào:

• Thời gian: 14.00-15.30g, thứ năm 28/5/2020
• Hình thức: Zoom meeting

Để biết thêm chi tiết về hội thảo này, vui lòng truy cập link https://bit.ly/2SIiZBu

P H U O C  &  P A R T N E R S

HỘI THẢO & SỰ KIỆN
Hội thảo: Tái cấu trúc tổ chức và nguồn nhân lực để phát triển hậu

Covid-19

https://bit.ly/2SIiZBu
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Luật sư Nguyễn Hữu Phước luôn quan niệm “Bồi dưỡng thế hệ Luật sư trẻ là luôn là việc quan trọng
và cần thiết”. 

Với phương châm ấy, Luật sư Nguyễn Hữu Phước luôn sẵn sàng tham gia các chương trình đào tạo để
cùng đồng hành chia sẻ, truyền đạt những kinh nghiệm, kiến thức và vốn sống của bản thân với hy
vọng các thế hệ luật sư tương lai sẽ được trang bị đầy đủ kiến thức cũng như kỹ năng để có thể thực
hành nghề luật một cách chuyên nghiệp và hiệu quả.

Chương trình đào tạo luật sư TMQT đã được tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh theo thông tin cụ thể
như sau:  

• Thời gian: Chiều 9/5/2020 (Thứ Bảy), từ 13.30 - 17h
• Địa điểm: Học viện Tư pháp (cở sở TP.HCM số 821 Kha Vạn Cân, Linh Chiểu, Thủ Đức, Hồ Chí Minh)

Khóa đào tạo này gồm những nội dung chính sau:

• Triển vọng và thách thức đối với nghề luật sư tại Việt Nam trong bối cảnh hội nhập hiện nay
• Các kiến thức và kỹ năng cần trang bị để có thể thực hành nghề luật một cách chuyên nghiệp và hiệu

quả.
• Vai trò của cơ sở đào tạo, của hãng luật và của học viên luật sư trong việc trang bị kiến thức và kỹ năng

thực hành nghề luật.
• Chia sẻ kinh nghiệm thành công của các Luật sư và đặc thù môi trường công việc nơi các luật sư đang

điều hành và hành nghề.

P H U O C  &  P A R T N E R S

HỘI THẢO & SỰ KIỆN
Chương trình đào tạo “Thực hành Nghề Luật Sư tại Việt Nam trong Bối cảnh Hội Nhập

Quốc tế hiện nay”
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Ảnh hưởng từ Covid-19 không chỉ có tác động tiêu cực đối với từng cá nhân mà còn
là một đòn giáng chí mạng cho các doanh nghiệp. 

Chuỗi Webinar do VNHR tổ chức vào ngày 21/04/2020 vừa qua lần đầu tiên theo
hình thức “Online - Zoom Webinar” nhằm đưa ra các giải pháp toàn diện giúp cho các
doanh nghiệp đương đầu với đại dịch Covid đồng thời có thể chuyển hóa thách thức
thành thời cơ.

Tham dự Webinar có sự góp mặt của Luật sư Dương Tiếng Thu là Luật sư thành viên
cấp cao của Phuoc & Partners. Luật sư Dương Tiếng Thu có trên 18 năm kinh nghiệm
trong lĩnh vực Lao đông & Việc làm sẽ có cái nhìn tổng thể và bao quát cũng như đưa
ra những giải pháp hiệu quả xoanh quanh đến các vấn đề về tranh chấp Lao động
trong giai đoạn khó khăn.

Nội dung bàn về các hình thức thay thế cho việc cắt giảm lao động đang được áp dụng:

• Lương ngừng việc
• Nghỉ không hưởng lương
• Giảm lương

Xem chi tiết về chuỗi Webinar tại đây https://vnhr.vn/chuoi-webinar-duong-dau-dai-dich-covid-
19-topic-2-cac-giai-phap-tranh-cat-giam-lao-dong-e109

Chuỗi Webinar Đương đầu đại dịch COVID-19 do VNHR tổ chức

P H U O C  &  P A R T N E R S

HỘI THẢO & SỰ KIỆN

https://vnhr.vn/chuoi-webinar-duong-dau-dai-dich-covid-19-topic-2-cac-giai-phap-tranh-cat-giam-lao-dong-e109
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Vào ngày 13/06/2020, Luật sư Lạc Thị Tú Duy – Luật sư thành viên
của Phuoc & Partners đã tham gia hướng dẫn cho các luật sư đồng
nghiệp của Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh với chuyên đề
“Những điểmmới của Bộ luật Lao động năm 2019”. 

Với chuyên đề lần này, Luật sư Duy sẽ giúp học viên nắm được các
quy định mới, song song đó là các công việc thực hiện cho phù hợp
với quy định của pháp luật lao động từ ngày 01/01/2020.

Lớp bồi dưỡng sẽ được tổ chức vào:                                                                                                                            

• Thời gian: Thứ bảy lúc 8h00 – 17h00 ngày 13/06/2020
• Địa điểm: Hội trường A, nhà khách Người có công, số 168 Hai Bà

Trưng, P. Đakao, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Để biết thêm thông tin về lớp bồi dưỡng này, vui lòng truy cập Tại
đây

Khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư

P H U O C  &  P A R T N E R S

HỘI THẢO & SỰ KIỆN

https://www.liendoanluatsu.org.vn/post/thông-báo-bồi-dưỡng-chuyên-môn-nghiệp-vụ-luật-sư-tổ-chức-tại-thành-phố-hồ-chí-minh-tháng-6-2020
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HỘI THẢO & SỰ KIỆN
Lớp đào tạo về“Kỹ năng đàm phán và ký kết hợp đồng dịch vụ pháp lý” được

tổ chức vào ngày 06/06/2020 vừa qua có sự tham gia giảng dạy của Luật sư

Nguyễn Hữu Phước.

Buổi đào tạo này rất bổ ích cho các luật sư trẻ trong việc đàm phán và ký kết hợp

đồng dịch vụ pháp lý. Đồng thời luật sư cũng chia sẻ cho các học viên một số

mẹo nhỏ hữu ích trong quá trình đàm phán. 

Chương trình đào tạo: "Kỹ năng đàm phán và ký kết 

hợp đồng dịch vụ pháp lý".
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QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3

P H U O C  &  P A R T N E R S

Người ta luôn nói “Phụ nữ luôn tượng
trưng cho cái đẹp và luôn cần được
nâng niu và trân trọng”.

Hiểu đươc điều này, các đấng mày
râu của Phuoc & Partners đã chuẩn bị
một buổi tiệc nho nhỏ và bất ngờ dành
tặng cho các cô gái xinh đẹp của Phuoc 
& Partners nhân ngày Quốc tế Phụ nữ
08/03.
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TEAM “CAM”
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P H U O C  &  P A R T N E R S
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P H U O C  &  P A R T N E R S

TEAM “PHƯỢT” 

Tại Phuoc & Partners, mọi thành viên
trong công ty không chỉ phấn đấu và nỗ
lực trong mọi công việc khách hàng được
giao mà còn được khuyến khích phải có
tinh thần nâng cao và rèn luyện sức khỏe. 

Vì vậy, Phuoc & Partners mong muốn
mang đến cho nhân viên những trải
nghiệm du lịch mới lạ và độc đáo khác
hoàn toàn so với với những chuyến du 
lịch được công ty tổ chức hằng năm.

Và để thực hiện được dự án này, Phuoc 
& Partners đã thành lập một nhóm với
tên gọi là “PHƯỢT” để cùng lên chương
trình, khảo sát và lập kế hoạch cho các
chuyến du lịch “ĐỘC” và “LẠ” nhằm rèn
luyện sức khỏe cũng như tạo nên tinh
thần đoàn kết giữa các nhân viên sau
những ngày làm việc vất vả. 

Nhóm “PHƯỢT” bao gồm các thành viên luôn luôn có những ý tưởng độc đáo và mới lạ sau đây:

Mr. Nguyễn Tấn Phát – Leader 
Mr. Phan Huy Quyền _Member

Mr. Nguyễn Tuấn Đạt _ Member

Và bạn nữ xinh đẹp duy nhất trong nhóm Ms. Ngô Thị Ngọc_ Member

Hãy cùng chờ đón những chuyến du lịch độc đáo và mới lạ sắp tới mà nhóm “PHƯỢT’ sẽ mang đến cho chúng ta nhé.
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HAPPY BIRTHDAY
Tháng 1

Tháng 3

Tháng 2

Đào Thị Kiều Vy 08/03

W R I T E  S O M E T H I N G  H E R E

Phạm Thị Mỹ Hạnh 03/01                                   

Nguyễn Thị Hồng Nhung 07/01

Nguyễn Ngọc Phúc Đăng 11/02

Đỗ Thục Đoan Nghi 29/02

Trần Ngọc Danh 29/03 

Lê Nguyễn Hoàng Ly 23/03
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HAPPY BIRTHDAY

Tháng 5

Tháng 6

P H U O C  &  P A R T N E R S

Lạc Thị Tú Duy 16/05

Pham Thanh Truc 09/05

Lạc Hồng Dinh 20/06
Lê Thị Minh Quý 30/06

Châu Nguyễn Huyền Trâm 13/05 

Tháng 4

Trong ngày sinh nhật Luật sư Nguyễn Hữu Phước (26/04), các bạn
đã cùng tham gia trang trí và set up 1 bữa tiệc sinh nhật ấp cúng
và thân mật để tạo bất ngờ cho “OUR BOSS”
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CAFETERIA
Phuoc & Partners muốn tạo nên một môi trường làm việc
“Đa-dzi-năng” và các bạn có thể coi nơi đây như ngôi nhà
thứ hai của mình. Sau những giờ làm việc căng thẳng, các
bạn có thể lên Cafeteria để thư giãn, đọc sách, các trò
chơi giải trí, thể thao hay nghe nhạc…. hoặc cùng thưởng
thức những tách café, cocktail, snack và trái cây mà chúng
tôi đã chuẩn bị sẵn. 

Phuoc & Partners muốn tạo mọi điều kiện tốt nhất dành
cho nhân viên và các bạn không chỉ đến đây để làm việc
mà còn là cơ hội để học tập, giao lưu trò chuyện, chia sẻ
những kinh nghiệm, kiến thức với nhau để cùng hỗ trợ
nhau trong công việc và trong cuộc sống hàng ngày.

P H U O C  &  P A R T N E R S
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ẤN PHẨM

Vào cuối tháng 6 vừa qua, Phuoc & Partners vừa cho ra đời một quyển sách hay và
thực sự rất cần thiết dành cho các cặp vợ chồng đang có ý định hoặc trong quá trình ly
hôn. Cuốn sách “Ly Hôn Gặp Khó Biết Hỏi Ai” này sẽ giải đáp cho những thắc mắc mà
bạn rất khó để chia sẻ cùng ai. 

Quyển sách sẽ cung cấp tất cả các thông tin pháp lý cụ thể và rõ ràng nhất của Việt
Nam. Thông qua đó, các cặp vợ chồng sẽ nắm được những kiến thức cơ bản về các
quy định trong việc ly hôn, đồng thời cũng sẽ cân nhắc hay có những bước chuẩn bị
thật cụ thể cho những kế hoạch sắp tới. 

Cuốn sách được xuất bản theo hình thức song ngữ (tiếng Anh và tiếng Việt) và được
viết bởi Luật sư Nguyễn Hữu Phước vàLuật sư Lạc Thị Tú Duy- Luật sư chuyên về ly
hôn phụ trách Bộ phận tố tụng.

Nếu bạn muốn đọc cuốn sách này, tìm đọc tại thư viện của Phuoc & Partners.

“LY HÔN GẶP KHÓ BIẾT HỎI AI”

P H U O C  &  P A R T N E R S
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ẤN PHẨM

STAFF HANDBOOK

Phuoc & Partners được biết đến là một trong những công ty luật hàng đầu trong 

lĩnh vực Lao động. Chính vì vậy cuốn “Staff handbook” được viết ra nhằm 

hướng đến sự chuyên nghiệp hóa các quy trình Nhân sự & Đào tạo trong nội bộ
công ty. 

Dựa vào cuốn handbook này, nhân viên mới sẽ không cảm thấy bỡ ngỡ khi 

bước vào một môi trường làm việc mới.  Handbook sẽ hướng dẫn rất chi tiết 

tất cả các quy định trong công ty, quy trình làm việc và hướng dẫn sử dụng các 

phần mềm cơ bản đang hiện hành.

Cuốn sách được viết bởi các bạn luật sư trẻ chuyên về mảng Lao động như
Kiều Vy, Huy Quyền, Kiều Sa, Ngọc Đăng. Bên cạnh đó còn có sự tham gia của 

những bạn thực tập sinh ngoại quốc như Blandine, Chloe. Cảm ơn các bạn đã 

cùng đóng góp công sức để xây dựng nên quy trình làm việc chuyên nghiệp  và 

hiệu quả.

P H U O C  &  P A R T N E R S
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HUẤN LUYỆN NỘI BỘ

Kế hoạch huấn luyện và đào tạo của Phuoc & Partners được tổ chức hàng tháng dành cho nhân viên
để nâng cao kỹ năng nghề nghiệp và bổ sung thêm kiến thức pháp luật cần thiết. Bên cạnh đó, 
những nhân viên mới luôn được huấn luyện bài bản để có thể nhanh chóng thích nghi với môi
trường làm việc mới cũng như là có thể bắt đầu ngay vào công việc một cách hiệu quả và chuyên
nghiệp.

Ngoài những lớp đào tạo cơ bản về nội quy và cách sử dụng các phần mềm của công ty như là
“Clockify Training, Training on how to use IT systems, Base software” … Phuoc & Partners cũng tổ
chức những buổi Hội thảo nội bộ về Luật như “Workshop of updating new regulations under the 
Labour Code of 2019” giúp các bạn cập nhật được chính xác và đầy đủ và kịp thời nhất về các quy
định của luật đồng thời cũng giải đáp được các thắc mắc mà các bạn gặp phải.

Và lớp huấn luyện v kỹ năng mềm như “How to make Power point slides following P&P's form” cũng
rất hữu ích cho công việc của các bạn được trình bày một cách huyên nghiệp hơn.

P H U O C  &  P A R T N E R S
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Tháng 10/2019 trong những bước đi đầu tiên về

lĩnh vực pháp luật, Đạt được trải nghiệm vai trò thực

tập sinh pháp luật tại Phuoc & Partners. Tại đây, Đạt

đã từng bước được trải nghiệm các hoạt động liên

quan như dịch thuật, soạn thảo hồ sơ, hỗ trợ doanh

nghiệp trong lĩnh vực đăng ký thông tin doanh

nghiệp, pháp luật lao động, tuân thủ lao động v.v.

Và với sự không ngừng học hỏi đó, đã được ghi

nhận vào tháng 02/2020, Đạt chính thức gia nhập tại

Phuoc & Partners với vai trò Trợ lý luật sư.

Nguyễn Tuấn Đạt

Vào những ngày đầu tháng 5,

Phuoc & Partners vui mừng chào

đón sự trở lại của Luật sư

Trương. Mỹ Ly và đúng như “đi

thực xa để trở về”, có những chia

ly làm cho chúng ta có cơ hội

được trải nghiệm, trưởng thành

và quay về như những mảnh ghép

hoàn hảo. Với sự trở về này, Luật

sư Trương. Mỹ Ly đảm nhiệm vị

trí Luật sư Thành Viên và là

Trưởng chi nhánh của Công ty tại

Hà Nội.

Trương Mỹ Ly NHÂN SỰ

& à ộ ô
ậ à đầ ệ

à ệ ấ á ả
ẩ ị ụ á ý ố ấ

á à ú ô ò
ạ ộ ô ườ à ệ

ậ ợ à â ệ ô
ẵ à à đó á ạ
ớ ũ ư ự ở ạ ủ
ữ ườ ạ ũ ớ ụ

đí à ố ự
ắ ế à â ù á ạ .

Sau 5 năm rời ngôi nhà chung vào năm 2015, Tiến sĩ Ánh Nguyệt đã

trở lại và đồng hành cùng phát triển với Phuoc & Partners, ở vị trí

Senior Associate. Tiến sĩ Ánh Nguyệt đã có những giây phút trở lại

đầy cảm xúc của người đi xa trở lại mái nhà xưa, với mong muốn

cùng trên chuyến thuyền Phuoc & Partners vươn mình ra biển lớn.

Lê Thị Ánh Nguyệt

P H U O C  &  P A R T N E R S



19

CHIA TAY

P H U O C  &  P A R T N E R S

Trong tháng 6 đầy mưa và gió, Phuoc & Partners cũng đã nói

lời tạm biệt với Ms. Kiều Sa – Trợ lý luật sư. Trước khi rời

Phuoc & Partners, Sa đã đôi lời chia sẻ về những khoảng thời

gian được làm việc cùng các anh/ chị/ bạn và các em trong đại

gia đình, đã cho Sa những bài học kinh nghiệm về thực tế
trong nghề và trong cả cuộc sống xã hội.

Ms. Kieu Sa
Gắn bó từ ở giai đoạn chuyển sang trang mới của

Phuoc & Partners, Ms. Hồng Dinh đã có những phút

giây trải lòng mình: Tuy gắn bó với thời gian không

quá ngắn cũng không quá dài, nhưng những ngày làm

việc tại Phuoc & Partners đó là những kỷ niệm đẹp và

nó sẽ theo Dinh suốt cả quá trình công việc sau này.

Ms. Hong Dinh

Cùng với sự chào đón các bạn mới, Phuoc & Partners cũng đã nói lời chia tay với các thành viên đã tìm cho mình một
hướng đi riêng trong con đường phát triển sự nghiệp. Phuoc & Partners luôn trân trọng những quyết định, những hoài

bão của mọi người và luôn chúc những điều tốt đẹp cho sự lựa chọn đó.

Với Kiều Vy thời gian làm việc tại Phuoc & Partners

tuy không lâu nhưng đủ để gắn bó với nơi đây và

cũng cho Vy nhiều kinh nghiệm thực tế nhất là trong

lĩnh vực Lao Động & Việc làm.

Ms. Kieu Vy
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COVID 19
Lần đầu tiên kể từ khi thành lập đến nay, Phuoc & Partners đã có Thông báo về việc Work from home 
từ ngày 01/4/2020 đến ngày 15/4/2020 cho toàn thể nhân viên, đánh dấu một bước ngoặt trong hoạt
động phát triển của mình. Vì:

Vừa bước qua năm 2020, không chỉ riêng Việt Nam mà còn cả thế giới đã phải chống chọi lại với cơn
đại dịch, tên gọi là Covid – 19 (virut Corona). Hầu như gần 6 tháng đầu năm nay, chữ Corona là nỗi ám
ảnh của toàn nhân loại, có hơn 9.000.000 ca nhiễm bệnh và nó đã cướp đi mạng sống của hơn
450.000 người tính thời điểm này.

Sức ảnh hưởng của đại dịch không chỉ đe dọa sức khỏe và tính mạng của con người, mà nó còn làm
cho nền kinh tế toàn cầu gần như bị tê liệt, dịch bệnh đã tác động tiêu cực lên cả gián tiếp và trực tiếp
đến các ngành, nghề hoạt động kinh doanh ở Việt Nam và các quốc gia khác trên thế giới.

Vì vậy, để có thể duy trì được hoạt động và vượt qua khó khăn này, các doanh nghiệp phải tìm cho
mình một lựa chọn phù hợp để có thể thích ứng với những trở ngại hiện tại. Cũng không ngoại lệ, 
giữa vô vàn phương án cho bài toán khó này như thỏa thuận với nhân viên để giảm thời gian làm việc, 
giảm lương tương ứng phải trả hay cho nhân viên ngừng việc cùng thỏa thuận về tiền lương ngừng
việc và cả trường hợp xấu nhất, là phải ngừng hoạt động. Tuy nhiên, Phuoc & Partners đã vượt qua 
thử thách đó và tiếp tục phát triển, khẳng định có thể vươn lên từ khó khăn như câu “Challenges are 
what make life interesting and overcoming them is what makes life meaningful.” _ Joshua J. Marine.
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Khởi đầu chuyến hành trình “phượt” cho năm nay là một cung đường trekking tuyệt đẹp. Tà năng – Phan Dũng mang đến cho

nhóm Phượt một trải nghiệm đầy thú vị. Bên cạnh vẻ đẹp hùng vĩ của thiên nhiên, các thành viên của Phuoc & Partners đã có

những phút giây thoải mái, vui vẻ bên nhau. 

Với gần 50 km đường rừng trải qua bao nhiêu đèo, suối, các con dốc thẳng đứng tưởng chừng như không thể vượt qua. Nhưng

mọi người đã cùng nhau cố gắng để đi tới đích đến cuối cùng. 

Chúng ta hãy cùng nhìn lại những hình ảnh tuyệt đẹp của chuyến hàng trình này nhé.

TÀ  NĂNG - PHAN 

DŨNG

P H U O C  &  P A R T N E R S
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Góc Truyện Cười

Một người đàn ông bị xét xử vì tông phải một người phụ nữ trung 

niên. Trên tòa, luật sư của ông ta hùng hồn tuyên bố:

- Thưa quý tòa, thân chủ không có tội. Ông ấy đã có 20 năm kinh 

nghiệm lái xe rồi.

Luật sư bên nguyên nhún vai:

- Những chuyện tai nạn thế này sao lại mang kinh nghiệm ra nói 

được. 20 năm kinh nghiệm thì chứng tỏ được điều gì cơ chứ?

Luật sư bào chữa khẳng định chắc nịch:

- Sao lại không chứ? Một người đã có nhiều năm kinh nghiệm trong 

việc lái xe như thế sẽ rất cẩn thận, và tuyệt đối không phạm phải 

những lỗi ngu ngốc. Chỉ có thể là người phụ nữ kia qua đường 

không đúng quy định thôi.

Lúc này người phụ nữ bị tông xe bực dọc lên tiếng:

- 20 năm đã là gì chứ! Tôi có hơn 50 năm kinh nghiệm đi bộ rồi đây 

này!

- !!!

Vị giáo sư luật học yêu cầu một sinh viên xuất sắc trả lời câu hỏi tình 

huống: “Nếu anh (chị) phải trao cho ai đó một trái cam, anh (chị) sẽ nói 

thế nào?”.

Người sinh viên đáp:

- Em sẽ nói: “Mời ngài dùng trái cam này!”

Giáo sư giận dữ:

- Không thể như vậy được! Hãy nghĩ như một luật sư xem nào.

Sinh viên hắng giọng:

- Vậy thì, em sẽ nói với người đó: “Tôi, sau đây, trao và chuyển quyền 

sở hữu toàn bộ và duy nhất của tôi với tất cả các tài sản, quyền lợi, 

quyền hạn, nghĩa vụ, lợi ích của mình trong trái cam này cho ngài, cùng 

với toàn bộ cuống, vỏ, nước, cùi và hạt của nó, với tất cả các quyền hợp 

pháp cắn, cắt, ướp lạnh hoặc ăn nó, quyền được trao nó cho người khác 

với tất cả cuống vỏ, nước, cùi và hạt của nó. Tất cả những gì được đề cập 

trước và sau đây hoặc bất kỳ hành vi, hoặc những hành vi, phương tiện 

thuộc bất kỳ bản chất hoặc loại nào không tương hợp với tuyên bố này, 

trong bất kỳ hoàn cảnh nào, đều không có giá trị pháp lý…”.
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Phuoc & Partners xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của bạn đến Bản tin nội bộ - Lần 2 

Chúng tôi sẽ luôn chọn lọc và hoàn thiện các nội dung nằm trong các bản tin sắp tới để có thể tiếp tục chia sẻ những thông tin hữu

ích và gần gũi đến các bạn. 

Vui lòng gửi những phản hồi và các ý kiến đóng góp của bạn qua email: phuong.nguyen@phuoc-partners.com – Ms. Mai Phương

THANK YOU

PHUOC & PARTNERS 70 Quốc Hương, Phường Thảo Điền, Quận 2, Tp. Hồ Chí Minh 


