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IV. GIẢI THƯỞNG 
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B Ả N  T I N  N Ộ I  B Ộ  

Thư ngỏ, 

 

Trong những dịp cuối năm mọi người luôn tất bật hoàn thành các 

công việc dang dỡ trong năm cũ và chuẩn bị những kế hoạch mới 

cho năm 2021 sắp đến.  

 

Hãy cùng Phuoc & Partners điểm lại những hoạt động nổi bật 

cũng như hành trình của chúng ta trong sáu tháng cuối năm vừa 

qua nhé. 

Thứ Năm, 31 Tháng Mười Hai 2020 
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I. SỰ KIỆN NỘI BỘ 
 

NGÀY HỘI THỂ THAO 

 

Ngày hội thể thao “Sports Day” là một trong những sự kiện thường niên quan 

trọng được Phuoc & Partners tổ chức hằng năm vào ngày 11 tháng 07 cùng với 

sự tham gia của các công ty luật và công ty kiểm toán lớn như Royal VN, RSM 

và Indochine Councel   

 

 công ty ý thức được rằng, ngoài việc tập trung phát triển về kiến thức chuyên 

môn thì sức khỏe tinh thần và thể chất của nhân viên cũng rất quan trọng và cần 

được quan tâm nhiều hơn. Ngày hội Sports Day không chỉ là dịp để mọi người 

giải tỏa căng thẳng mà còn khơi dậy và lan tỏa tinh thần thể thao cho các thành 

viên. 

 

Sau những chiến thắng và nỗ lực, chúng ta khép lại ngày hội thể thao thành 

công bằng một buổi tiệc Gala Dining ấm áp nhưng không hề nhàm chán. 

 

Những người đồng đội lại hóa thành các nghệ sĩ chính hiệu góp vui cho mọi 

người bằng những bài ca bất hữu, cùng nâng ly, cùng chúc mừng và tận hưởng 

các món ăn ngon miệng.   
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KHÁM SỨC KHỎE HẰNG NĂM 

 

Ban lãnh đạo của Phuoc & Partners luôn đề cao tiêu chí chăm sóc sức khoẻ 

cho các nhân viên với phương châm “Sức khoẻ đi đôi với năng suất”.  

 

Khám sức khỏe định kỳ hằng năm cho nhân viên chính là một trong những 

chính sách nhân sự được lưu tâm nhất để đảm bảo nhân viên được nâng 

cao chất lượng cuộc sống và có đầy đủ sức khoẻ để làm việc thật hiệu quả. 
 

Năm nay, Phuoc & Partners đã phối hợp với Bệnh viện Pacific để tổ chức 

Khám sức khoẻ định kỳ cho toàn bộ nhân viên vào ngày 18/9 – 26/9/2020 

nhằm sớm phát hiện các bất thường về sức khoẻ, phòng ngừa và chữa trị 

kịp thời.  

 

Dựa trên kết quả Khám sức khoẻ định kỳ, Ban lãnh đạo của Phuoc & 

Partners đã nắm được tình hình sức khoẻ của nhân viên từ đó đưa ra các 

định hướng và điều chỉnh phù hợp trong công việc. 

 

Đây cũng là lời cam kết của Phuoc & Partners về đảm bảo các chính sách 

chăm sóc sức khoẻ thể chất và tinh thần cho nhân viên tạo ra sự gắn kết 

giữa doanh nghiệp và nguời lao động. 
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KỶ NIỆM NGÀY TRUYỀN THỐNG LUẬT SƯ 10-10 

 

Sau 68 năm kể từ ngày Sắc lệnh số 46/SL được Hồ Chủ Tịch ban hành khai sinh ra 

nghề Luật sư thì vào ngày 14/01/2013, Thủ tướng Chính phủ đã chính thức công 

nhận ngày 10/10 hàng năm chính là Ngày truyền thống của luật sư Việt Nam, 

vinh danh các đóng góp của nghề Luật sư đối với xã hội.  

 

Đây cũng chính là một sự kiện thường niên đặc biệt tại Phuoc & Partners. Là dịp để 

chúng ta nhìn lại bản thân, ghi nhận các thành tựu và tự đánh giá đã xứng đáng với 

những gì xã hội mong đợi chưa từ đó phấn đấu cống hiến hết mình hơn nữa. 

Vào ngày đặc biệt này, chúng ta đã có một buổi tiệc chúc mừng ấm áp ngay tại trụ sở 

chính của Phuoc & Partners. Cùng nhau nâng ly để chúc mừng nghề Luật sư, chúc 

mừng con đường sự nghiệp mà mình đã chọn. 

 

Thông qua Ngày truyền thống của luật sư Việt Nam, Phuoc & Partners cũng cam kết 

luôn nỗ lực hết mình để đóng góp tích cực trong việc hỗ trợ pháp luật cho người dân, 

doanh nghiệp, phát huy quyền dân chủ cơ bản của công dân, bảo vệ quyền lợi chính 

đáng của công dân, đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo vệ pháp luật, phục vụ  

tích cực công cuộc cải cách tư pháp. 
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CHUYẾN THAM QUAN CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LUẬT (“UEL”) 

 

 
 

Là công ty luật hàng đầu tại Việt 

Nam và luôn đi đầu trong việc 

đóng góp thời gian và công sức 

cho cộng đồng, ngày 25/09/2020 

vừa qua, Phuoc & Partners đã 

chào đón tập thể sinh viên Khoa 

Luật, trường Đại học Kinh tế - 

Luật TP.HCM đến tham quan 

trong chuỗi sự kiện Company 

Tour 2020 của Trường. 

 
 

Tại buổi gặp mặt này, các sinh 

viên đã có cơ hội tìm hiểu về lịch 

sử, hành trình phát triển trong 

suốt hơn 15 năm qua của Phuoc 

& Partners, song song với mục 

kích các khu vực làm việc, đào 

tạo, ăn uống và giải trí của nhân 

viên Phuoc & Partners để hiểu 

thêm về văn hóa chuyên nghiệp, 

hiện đại nhưng vẫn đầy sự ấm áp, 

gắn bó như một gia đình của 

Phuoc & Partners. 

 
 

Chuyến đi tham quan khép lại 

bằng những bức ảnh lưu niệm 

cùng món quà tâm huyết là 

cuốn sách “Hướng dẫn khởi 

nghiệp với nghề Luật sư” của 

Luật Sư sáng lập và nhà điều 

hành Nguyễn Hữu Phước, thay 

cho lời gửi gắm , truyền cảm 

hứng và động viên tới các bạn 

sinh viên trẻ tiếp tục không 

ngừng hoàn thiện mình, kiên 

trì theo đuổi con đường của 

nghề luật phía trước. 

 

 

Với tâm niệm “Hoạt động kinh doanh luôn gắn liền với trách nhiệm xã hội”, trong tương lai, Phuoc & Partners 

sẽ tiếp tục duy trì sứ mệnh đóng góp, chia sẻ với xã hội và cộng đồng thông qua việc đẩy mạnh sự hợp tác, kết nối 

cộng đồng trong nhiều hoạt động đa dạng khác nhau, nhằm góp phần phát triển đội ngũ luật sư Việt Nam ngày càng 

thông hiểu kiến thức chuyên môn và thông thạo kỹ năng hành nghề.   
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TRANG TRÍ GIÁNG SINH 

 

Hoà mình vào không khí Giáng sinh dịp cuối năm cũng như mong muốn cho nhân viên có những phút giây thư giãn 

sau giờ làm việc căng thẳng, Phuoc & Partners đã tổ chức cuộc thi Decor Christmas giữa Team của lầu 1 và team 

lầu 2 tại trụ sở công ty tại TPHCM với phần thưởng thực sự hậu hĩnh. Đây là hoạt động mở màn cho chuỗi sự kiện 

Chào đón Giáng sinh và Chúc mừng năm mới tại Phuoc & Partners với nhiều các tiết mục hấp dẫn vào ngày 

18/12/2020.  

 

 

Team lầu 2 gây ấn tượng mạnh với việc tận dụng các 

đầu sách có sẵn của Công ty để tạo một cây thông noel 

cực sáng tạo. Team lầu 1 thì mang lại không khí giáng 

sinh thật sự theo phong cách châu âu với chiếc lò sưởi 

ấm áp hand-made và cây thông Noel hoành tráng được 

một nhà tài trợ giấu mặt cho mượn. 

Kết quả chung cuộc của cuộc thi là 

cả hai team hoà điểm, không thể 

phân định được đội vô địch vì thế ban tổ 

chức quyết định trao giải nhất cho cả 

hai đội. Xin chúc mừng những nỗ 

lực của các thành viên.  

 

Cuộc thi này không chỉ là một hoạt động nhằm khuấy 

động không khí Giáng sinh tưng bừng cuối năm cho 

các nhân viên mà còn là dịp để mọi người thể hiện tinh 

thần đồng đội, cùng nhau bắt tay để hoàn thiện các tác 

phẩm trang trí của đội mình. Đây 

cũng chính là mục tiêu lớn cuối cùng 

mà Phuoc & Partners hướng đến – tăng 

cường kỹ năng cộng tác và gắn kết tình đồng 

nghiệp. Hy vọng các nhân viên đã có 

một trải nghiệm vui cùng thú vị và vui 

vẻ qua cuộc thi này.  

 

  

Thành phần BGK: Ms. Hiền, Mr. Phước, Ms. Thu. 
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TIỆC GIÁNG SINH 

 

Christmas and Happy New Year Party là một trong các sự kiện quan 

trong nhất trong năm tại Phuoc & Partners với hàng loạt các hoạt động sôi 

động như tiết mục hát đồng ca của các cô gái xinh đẹp của Công ty, cuộc 

thi tài năng của các thí sinh vô cùng tiềm năng, chuyên mục hỏi xoáy đáp 

xoay,… Tuy nhiên phần được mọi người mong chờ nhất đêm chắc hẳn 

chính là phần “Rút thăm trúng thưởng trao quà Giáng sinh” với tổng 

giá trị lên đến 50 triệu đồng. Quá hấp dẫn đúng không nào? 

 

Ngoài ra, chúng ta còn có giải thưởng cho nhân viên xuất sắc nhất năm do 

chính các đồng nghiệp cùng bình chọn. Đây không chỉ là phần thưởng mà 

còn một niềm vinh dự to lớn cho các cá nhân như một sự công nhận những 

nỗ lực cống hiến hết mình của họ. 

 

Bên cạnh đó, buổi tiệc cuối năm còn là dịp để chúng ta cùng ngồi lại, nâng 

ly để chúc mừng và nhìn nhận lại các thành tựu đã đạt được trong năm vừa 

qua từ đó đưa ra các định hướng và mục tiêu mới cho năm sau. Buổi tiệc 

giáng sinh kép lại trong không khí se lạnh của mùa Giáng Sinh, trong niềm 

hân hoan rộn ràng chờ đón năm mới và trong những yêu thương của các 

thành viên đại gia đình Phuoc & Partners. Chúc Phuoc & Partners ngày 

càng phát triển mạnh mẽ, chúc các thành viên công ty có một mùa Giáng 

sinh an lành bên gia đình và một năm mới đầy thành công.  
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SINH NHẬT 

 

Tổ chức tiệc sinh nhật hàng tháng cho nhân viên đã trở thành một phần văn hóa của Phuoc & Partners. Đây là một trong những 

sự kiện nội bộ nhằm kích lệ tinh thần các thành viên trong công ty và cũng nhằm gia tăng sự gắm kết giữa các phòng, ban.  

 

Dưới đây là mộtsố hình ảnh trong bữa tiệc sinh nhật vừa qua:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trong tháng 7, Bùi Việt Anh (25-07) 

 

 

Trong tháng 8, chúng ta có sinh nhật của luật sư Dương 

Tiếng Thu – một trong những luật sư thành viên quan trọng 

và cũng là một cấp trên giỏi giang của chúng ta. Ngoài ra, 

tháng 8 vừa qua cũng là tháng sinh nhật của: 

 

 Nguyễn Tấn Phát (02-08) 

 

 Lê Thị Ánh Nguyệt (15-08) 

 

 Nguyễn Ngọc Thanh Phương (16-08) 

 

 Nguyễn Tuấn Đạt (26-08) 

 

 Lê Thị Minh Châu (30-08) 
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Trần Thanh Phương (16 -09) 

 

Phan Huy Quyền (09-10) 

 

Trần Thị Kim Nga (14-11) 

 

Nguyễn Thị Hồng Nhung (07-11) 

 

Hoàng Minh Khánh (13-11) 

 

 

Nguyễn Thiện Lợi (09-12) 

 

Ngô Thị Ngọc (11-12) 

 

Trương Thị Hiền (14-12) 

 

Văn Thúy Vân (24-12) 
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1. HUẤN LUYỆN NỘI BỘ 
TINH THẦN ĐỒNG ĐỘI 

 

Huấn luyện nội bộ luôn được Phuoc & Partners đặc biệt quan tâm và là một trong những sự kiện không thể thiếu hằng năm. 

Trong năm 2020 Phuoc & Partners đã được tái cấu trúc với dàn nhân sự mới, trẻ, năng động và đầy nhiệt huyết. Chính vì vậy, 

chúng tôi chú trọng đến phát triển kỹ năng mềm như “TEAMWORK” để giúp cho các bạn hiểu rõ hơn tầm quan trọng của nó. 

Huấn luyện nội bộ lần này được chúng tôi mời những chuyên gia giàu kinh nghiệm đến từ Trường PACE.  

 

Sau đây là những nội dung chính của buổi đào tạo:  

- Hiểu được vai trò và tầm quan trọng của làm việc nhóm; 

- Nắm rõ phương pháp để dẫn dắt nhóm làm việc hiệu quả, phát huy tốt tinh thần đồng đội cũng như khả năng của mỗi 

cá nhân; và  

- Hiểu và biết cách phát huy các kỹ năng trong làm việc nhóm: giao tiếp, đặt vấn đề, giải quyết mâu thuẫn... 
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2. CHÀO ĐÓN NHÂN VIÊN MỚI 

 

 

 
 

TRẦN THỊ HƯƠNG 

 

Qua 09 tháng thử sức làm việc tại các 

các môi trường khác nhau, Hương 

quyết định chọn Phuoc & Partners 

làm bến đỗ của mình vào cuối tháng 

08/2020. Với quãng thời gian 03 

tháng làm việc tại đây với vị trí thực 

tập sinh, Hương luôn có cơ hội học 

hỏi, tiếp thu ý kiến từ tập thể, trau dồi 

kiến thức chuyên môn cũng như kỹ 

năng tại các khóa đào tạo mà công ty 

tổ chức. Cùng với sự hỗ trợ và giúp 

đỡ tận tình của các   Hương đã chính 

thức trở thành một thành viên của đại 

gia đình Phuoc & Partners. 

 

 
 

LÊ THỊ MINH THƯ 

 

Đã trải qua 3 tháng thử việc tại 

Phuoc & Partners, tuy không lâu 

nhưng Thư cảm thấy rất hãnh diện vì 

được làm và trải nghiệm cũng như 

mở rộng tầm nhìn về cách làm việc 

chuyên nghiệp cũng như lợi ích thoải 

mái dành cho nhân viên sau những 

ngày làm việc. Thư sẽ cố gắng mỗi 

ngày để được học hỏi nhiều kinh 

nghiệm bổ ích cho con đường hành 

nghề luật sư. 

 

 
 

NGUYỄN THỊ THU THỦY 

 

Sau 5 năm được đào tạo chuyên sâu 

hai ngành học là Luật và Quản trị 

Kinh doanh tại Trường Đại hoc Luật 

Thành phố Hồ Chí Minh, tháng 

9/2020 là thời điểm Trợ lý Luật sư 

Nguyễn Thị Thu Thủy vừa khép lại 

cánh cửa đại học và bắt đầu một 

chặng đường mới. Cô gia nhập đại 

gia đình Phuoc & Partners ngay sau 

khi tốt nghiệp với mong muốn lĩnh 

hội nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực 

pháp lý, phát triển bản thân từng 

ngày và gắn bó lâu dài với Phuoc & 

Partners trên con đường sự nghiệp 

của mình. 
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VŨ NGỌC YẾN 

 

Mặc dù mới vào làm việc cho Phuoc & Partners từ đầu tháng 9, nhưng tôi cảm thấy vinh dự và 

may mắn khi được làm việc tại một firm luật lớn với phong cách làm việc chuyên nghiệp. Ở 

đây, tôi có cơ hội để tiếp cận, trao đổi các kiến thức về nhiều lĩnh vực pháp lý khác nhau và đặc 

biệt học hỏi được nhiều kinh nghiệm hành nghề từ các anh chị luật sư. Tôi nhận thấy Phuoc & 

Partners là môi trường tuyệt vời để tôi có thể tiếp tục nỗ lực theo đuổi con đường hành nghề 

luật sư của mình 

 

 

 

 

NGÔ THỊ KIM TRINH 

 

Vào những ngày đầu tháng 10 nồng nàn hoa sữa, Phuoc & Partners hân hoan chào đón Kim 

Trinh, một luật sư đầy tài năng với hơn 14 năm hành nghề luật, đặc biệt là lĩnh vực tranh 

tụng. Đến với Công ty, Kim Trinh mong muốn có thể phát triển kỹ năng của bản thân cũng 

như cùng gắn bó dài lâu, không ngừng đóng góp và phấn đấu để trở thành một mảnh ghép 

không thể thiếu trong quá trình hoàn thiện bức tranh Phuoc & Partners. 
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3. TẠM BIỆT 
 

 

 

 

 

PHẠM THỊ MỸ HẠNH 

 

Được là một thành viên của Phuoc & Partners là một sự may mắn của 

Hạnh. Dưới sự chỉ dẫn của các anh chị đồng nghiệp nhiều kinh 

nghiệm, Hạnh đã học hỏi và tích luỹ được rất nhiều kinh nghiệm cho 

bản thân và cho sự nghiệp sau này. Dù hiện tại không còn làm việc tại 

Phuoc & Partners nữa nhưng những kỷ niệm và những điều anh chị 

đồng nghiệp chỉ dạy Hạnh sẽ luôn được cất giữa mãi trong tim. Cảm 

ơn và tạm biệt mọi người! 

 

 

LÊ THỊ MINH QUÝ 

 

Phuoc & Partners là nơi tập hợp những con người đặc biệt, những 

con người làm việc hết sức và vui chơi cũng hết mình. Được làm 

cùng làm việc, cùng ăn, cùng chơi với mọi người, Quý rất vui, 

rất hân hạnh. Vì vài mục tiêu tương lai nên Quý đành chọn hướng 

đi mới và phải tạm biệt mọi người. Chúc anh chị em thật nhiều 

hạnh phúc và đạt được thành công trong tương lai, chúc Phuoc & 

Partners ngày càng phát triển mạnh mẽ trên con đường thực hiện 

sứ mạng của mình! 

 

 

 

 

 

 

 

 

LẠC THỊ TÚ DUY 

 

Xa Phuoc & Partners sau hơn một thập kỷ gắn bó để bắt đầu một 

hành trình khởi nghiệp đầy thử thách mới là một trong những 

quyết định rất quan trọng của Duy. Xuyên suốt hành trình là 

cộng sự tại Phuoc & Partners, Duy đã có được rất nhiều cơ hội 

để tôi luyện chuyên môn bản thân và đã học hỏi được rất nhiều. 

Cảm ơn tất cả những tình cảm của các anh chị em tại Phuoc & 

Partners đã dành cho Duy thời gian qua.Chúc Phuoc & Partners 

ngày càng phát triển thịnh vượng, tiếp tục những bước đi vững 

chắc trong chặng đường phía trước và tự tin khẳng định tên tuổi 

uy tín, chất lượng trong ngành luật nói chung.  
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LÊ VŨ NGỌC TRÂM 

 

Mặc dù gắn bó với Phuoc & Partners không lâu và phải rời 

đi sớm hơn dự kiến vì kế hoạch cá nhân nhưng đủ để khẳng 

định firm mình là một nơi xứng đáng để gắn bó lâu dài. 

Công ty có văn hoá làm việc rất nghiêm túc và chuyên 

nghiệp, cở sở vật chất rất tuyệt với pantry rộng rãi, anh chị 

đồng nghiệp thân thiệt, nhiệt tình giúp đỡ Trâm khi có khó 

khăn. Cảm ơn Phuoc & Partners đã đem đến những trải 

nghiệm tuyệt vời cho con đường sự nghiệp của Trâm từ 

bây giờ đến mãi sau này.  

 

 

 

 

 

 

CHÂU NGUYỄN HUYỀN TRÂM 

 

Cũng đã gắn bó với Phuoc & Partners một thời gian, Trâm rất 

cảm ơn sự giúp đỡ của các bạn đồng nghiệp, các anh chị cấp 

trên rất nhiều. Trâm đã học hỏi được nhiều và có những trải 

nghiệm rất vui vẻ trong suốt thời gian làm việc tại firm. Chúc 

Phuoc & Partners ngàng càng phát triển mạnh và trở thành Công 

ty Luật hàng đầu trong ngành! 

 

 

 

 

 

-  -  
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II. HỘI THẢO 
 

1. LUẬT LAO ĐỘNG VIỆT NAM 2020 
 

Hội nghị Luật lao động 2020 được VNHR tổ chức tại TP. Hồ Chí Minh vào ngày 17/07/2020 với sự tham gia của các luật sư 

hàng đầu trong lĩnh vực lao động gồm có Luật sư Nguyễn Hữu Phước, Luật sư Dương Tiếng Thu và Luật sư Lạc Thị Tú Duy. 

 

Hội nghị bao gồm những nội dung sau:  

 

(i) Cập nhật Bộ luật lao động 2019 mới nhất & các ứng dụng thực tiễn; và 

 

(ii) Chủ đề thời sự: phiên tòa giả định, phong trào Me too, điều tra nội bộ… 

 

Thông qua hội nghị lần này, các doanh nghiệp đã được cập nhật những thay đổi liên quan đến hợp đồng lao động, giờ làm việc, 

lương, thưởng và các quy định chặt chẽ hơn đối với nội quy lao động…Bên cạnh việc cập nhật luật pháp hiện hành, các chuyên 

gia còn đưa ra những tình huống cụ thể như Khiếu nại của nhân viên, điều tra nội bộ hay những rủi ro về pháp lý…. 
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2. CÁC ĐIỂM MỚI ĐÁNG CHÚ Ý CỦA LUẬT LAO ĐỘNG TỪ 

01/01/2021 
 

Cũng trong năm 2020, một hội thảo nữa được tổ chức bởi VBLC với chuyên đề “Các điểm 

mới đáng chú ý của Luật lao động từ ngày 01/01/2021” cùng với sự góp mặt của các chuyên 

gia về lao động đến từ Phuoc & Partners là Luật sư Nguyễn Hữu Phước, Luật sư Dương 

Tiếng Thu và Luật sư Lạc Thị Tú Duy đã diễn ra thành công tại Sài Gòn Hotel ngày 

02/10/2020 vừa qua. 

 

Phần đầu của buổi Hội thảo, luật sư Dương Tiếng Thu đã có những chia sẻ về “Các vấn đề 

pháp lý lao động liên quan đến dịch Covid-19” như là trách nhiệm của Người sử dụng lao 

động về những vấn đề như trả lương trong những ngày nghỉ theo yêu cầu chống dịch của 

Chính phủ, chính sách BHXH, BHYT trong thời gian dịch… 

 

Kế đến là phần cập nhật những điểm mới của Bộ luật Lao Động 2019 của luật sư Lạc Thị 

Tú Duy. 
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III. ẤN PHẨM ĐÃ PHÁT HÀNH 
 

1. GỠ CÁI GAI TRONG MẮT, DỄ HAY KHÓ 
 

Bài báo “Gỡ cái gai trong mắt: Dễ hay khó” được phát 

hành trên thời báo Kinh tế Sài Gòn số 38-2020 vào ngày 

17/09/2020 được viết bởi Luật sư Nguyễn Hữu Phước và 

Tiến sỹ Lê Thị Ánh Nguyệt đã cập nhật đầy đủ những điểm 

mới của Bộ luật Lao động 2019 về việc sa thải người lao 

động (NLĐ). 

 

Theo đó, NLĐ nếu không muốn bị sa thải thì phải tuân thủ 

không chỉ nội quy lao động của doanh nghiệp mà còn phải 

tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan khác như Luật 

Hình sự, Luật Dân sự, Luật Sở hữu trí tuệ…Ví dụ như hành 

vi tiết lộ bí mật kinh doanh hay xâm phạm quyền sở hữu trí 

tuệ của người sử dụng lao động (NSDLĐ), pháp luật lao 

động cho phép NSDLĐ sa thải NLĐ theo điều 125.2 BLLĐ 

2019 hay những hành vi như trộm cắp, quấy rối tình dục tại 

nơi làm việc Tuy nhiên để kỷ luật NLĐ thì NSDLĐ cũng 

phải tuân theo những trình tự, thủ tục nghiêm ngặt để chứng 

minh việc kỷ luật sa thải là đúng quy định của pháp luật và 

nếu không xử lý khéo léo thì có thể sẽ ảnh hưởng đến uy 

tín và công việc kinh doanh của doanh nghiệp hoặc NSDLĐ 

sẽ bị thua kiện. 

 

Để bảo vệ quyền lợi chính đáng của NLĐ cũng như của 

NSDLĐ, những chuyên gia tư vấn có nhiều năm kinh 

nghiệm trong lĩnh vực Lao động & Việc làm của Phuoc & 

Partners sẽ luôn cùng đồng hành, hỗ trợ và giải quyết các 

vấn đề, vụ việc của khách hàng một cách chuyên nghiệp, 

hiệu quả và tuân thủ theo đúng pháp luật và quy định của 

Việt Nam. 

 

Để đọc chi tiết bài báo “Gỡ cái gai trong mắt: Dễ hay khó”, 

xin vui lòng truy cập đường link TẠI ĐÂY 

 

https://phuoc-partner.com/wp-content/uploads/2020/09/Go-cai-gai-trong-mat.pdf


 

P
ag

e1
8

 

2. CHÍN PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG LAO ĐỘNG THỜI DỊCH 
 

Bài báo “Chín phương án sử dụng lao động thời dịch” 

được các Luật sư của Phuoc & Partners viết trong bối 

cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu do ảnh hưởng bởi 

dịch Covid-19. 

 

Những phương án này được Phuoc & Partners nhanh 

chóng cập nhật kịp thời nhằm giúp cho các doanh nghiệp 

có thể cân nhắc và áp dụng để duy trì hoạt động kinh 

doanh và vượt qua thách thức thời dịch. Bên cạnh những 

phương án cụ thể, các luật sư của Phuoc & Partners còn 

đưa ra những phân tích khách quan cùng với những đánh 

giá về mức độ rủi ro pháp lý trong từng phương án và 

tính khả thi nhằm giảm thiểu rủi ro pháp lý về vi phạm 

luật lao động cho các doanh nghiệp. Chính vì những 

phương án kịp thời và hữu ích, bài báo “Chín phương án 

sử dụng lao động thời dịch” đã được đăng trên thời báo 

“Kinh tế Sài Gòn” số 33-2020 ngày 13/08/2020 vừa qua 

cho thấy Phuoc & Partners là một công ty luật uy tín hàng 

đầu trong lĩnh vực Lao động & Việc làm tại Việt Nam. 

 

Để đọc bài báo “Chín phương án sử dụng lao động thời dịch”, xin vui lòng truy cập đường link TẠI ĐÂY 

 

3. LÀM VIỆC LINH HOẠT CÓ ĐƯỢC BẢO HIỂM TAI NẠN LAO ĐỘNG? 
 

Tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid 19 đã và đang gây ra rất nhiều thiệt hại về mặt kinh tế, đồng thời cũng ảnh hưởng 

trực tiếp đến tình hình sử dụng lao động ở các doanh nghiệp. Điều này buộc các doanh nghiệp phải đưa ra các chính sách cân 

bằng, hợp lý để duy trì việc làm cho người lao động cũng như tối ưu chi phí hoạt động để tiếp tục kinh doanh. Một trong các 

chính sách được các doanh nghiệp áp dụng rộng rãi nhất ở mùa dịch Covid chính là linh hoạt thời giờ và địa điểm làm việc cho 

người lao động để vừa đảm bảo an toàn sức khoẻ, vừa đảm bảo hoàn thành công việc. Tuy nhiên, điều này cũng đặt ra hàng 

loạt các vấn đề pháp lý có liên quan đến việc thanh toán bảo hiểm tai nạn lao động xảy ra tại địa điểm làm việc linh hoạt và 

trong thời gian làm việc linh hoạt. Thật vậy, trong ngắn hạn thì các chính sách về thời giờ hay địa điểm làm việc linh hoạt sẽ 

tạo thuận lợi cho cả doanh nghiệp và người lao động nhưng về lâu dài và dưới góc độ an toàn lao động thì rõ ràng là người lao 

động sẽ ít được đảm bảo hơn. 

 

Chính vì vậy bài báo “Làm việc linh hoạt có được bảo hiểm tai nạn lao động?” được đăng trên Thời báo Kinh Tế Sài Gòn số 

41-2020 của luật sư Dương Tiếng Thu và Nguyễn Ngọc Thanh Phương của Phuoc & Partners đưa ra những phân tích cụ thể 

nhằm giúp doanh nghiệp và người lao động hiểu rõ về vấn đề an toàn lao động cũng như chế độ bảo hiểm khi xảy ra tai nạn 

lao động đối vời người lao động. 

 

Để xem bài báo “Làm việc linh hoạt có được bảo hiểm tai nạn lao động?”, xin vui lòng truy cập TẠI ĐÂY 

https://phuoc-partner.com/wp-content/uploads/2020/08/B%C3%A1o-KTSG.pdf
https://phuoc-partner.com/wp-content/uploads/2020/10/Lam-viec-linh-hoat.pdf
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4. “TUYỂN LAO ĐỘNG QUA TRUNG TÂM VIỆC LÀM: ĐỂ LÀM GÌ? 
 

 

 

 

 

 

 

Dự thảo Nghị định (bản số 03) thay thế Nghị định 

75/2014/NĐ-CP yêu cầu các doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài từ 51% trở lên phải tuyển dụng người lao động 

Việt Nam thông qua các trung tâm dịch vụ việc làm. Liệu dự 

thảo Nghị định này có khả thi hay không và doanh nghiệp sẽ 

chịu ảnh hưởng ra sao nếu quy định này được áp dụng? 

 

Bài báo “Tuyển lao động qua trung tâm việc làm: để làm gì?’ 

được phát hành trên Thời báo kinh tế Sài Gòn số 42-2020 của 

hai tác giả Lê Mây và Nguyễn Ngọc Phúc Đăng của Phuoc 

& Partners đưa ra những phân tích khá chi tiết và cụ thể về 

vấn đề này. 

 

Và sau nhiều lần sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, đến dự thảo lần 

này, Việt Nam một lần nữa muốn quay trở lại hạn chế quyền 

chủ động của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 

trong tuyển dụng lao động Việt Nam. Câu hỏi đặt ra là tại sao 

vào lúc này lại đặt ra thêm gánh nặng chi phí cho doanh 

nghiệp? 

 

Để xem chi tiết bài báo ” Tuyển lao động qua trung tâm việc 

làm: để làm gì?”, xin vui lòng truy cập TẠI ĐÂY 

 

5. CÒN 10 ĐIỂM CHƯA RÕ RÀNG HOẶC KHÔNG HỢP LÝ! 
 

Luật Doanh Nghiệp (LDN) 2020 sẽ có hiệu lực vào ngày 1-1-2021. Nhân Chính phủ đang hoàn thiện dự thảo Nghị định hướng 

dẫn thi hành việc đăng kí doang nghiệp theo LDN 2020, xin nêu 10 điểm tại bản dự thảo ngày 30-09-2020 mà theo chúng tôi 

là còn chưa rõ ràng, hoặc không hợp lý, có thể gây khó khăn cho hoạt động của doanh nghiệp, và cho cả hoạt động quản lý của 

cơ quan chức năng; đồng thời đề xuất phương án điều chỉnh. 

 

Bài báo “Còn 10 điểm chưa rõ ràng hoặc không hợp lý!’’ được phát hành trên Thời báo kinh tế Sài Gòn số 47-2020 ngày 19-

11-2020, chuyên mục Kinh Doanh và Pháp Luật của hai tác giả Trương Thị Lê Hiền và Lê Mây của Phuoc & Partners đưa ra 

những phân tích khá chi tiết và cụ thể về vấn đề này. 

 

Để xem chi tiết bài báo “Còn 10 điểm chưa rõ ràng hoặc không hợp lý?”, xin vui lòng truy cập TẠI ĐÂY 

  

https://phuoc-partner.com/wp-content/uploads/2020/10/Mr.-Dang-2.pdf
https://phuoc-partner.com/wp-content/uploads/2020/12/10-diem.pdf
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6. PHÒNG NGỪA TRANH CHẤP KHI THAY ĐỔI GIÁ MUA ĐIỆN GIÓ 
 

Nhiều quốc gia, bao gồm cả Việt Nam, đã áp dụng nhiều biện pháp ưu đãi đầu tư cho điện gió nhằm sản xuất năng lượng sạch, 

thay thế cho thủy điện và nhiệt điện. Trên thực tế, Việt Nam đã áp dụng một trong những biện pháp ưu đãi phổ biến nhất như 

chính sách hỗ trợ điện gió thông qua cơ chế tính giá cố định (còn gọi là chính sách FIT). Tuy nhiên, chính sách này không thực 

sự hiệu quả, ảnh hưởng đến ngân sách nhà nước và buộc người dân phải mua điện gió với giá cao.  Không chịu đầu hàng cho 

số phận, Việt Nam cũng như các nước khác đang dần dần thay thế chính sách FIT sang mua điện gió đấu thầu. Liệu sư thay 

đổi này có mang đến một luồng gió mới cho các doanh nghiệp Viêt Nam hay không, nhất là trong bối cảnh Tây Ban Nha đã 

phải bồi thường hàng tỉ đô la cho các nhà đầu tư nước ngoài về sự thay thế này? 

 

Bài báo “Phòng ngừa tranh chấp khi thay đổi giá mua điện gió’’ được phát hành trên Thời báo kinh tế Sài Gòn số 47-2020 

ngày 19-11-2020, chuyên mục Pháp Luật của hai tác giả TS. Lê Thị Ánh Nguyệt và Lê Vũ Ngọc Trâm của Phuoc & Partners 

đưa ra những phân tích khá chi tiết và cụ thể về vấn đề này. 

 

Để xem chi tiết bài báo” Phòng ngừa tranh chấp khi thay đổi giá mua điện gió”, xin vui lòng truy cập TẠI ĐÂY 

https://phuoc-partner.com/wp-content/uploads/2020/12/dien-gio.pdf
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IV. GIẢI THƯỞNG  
 

Asialaw Profiles là một Ấn phẩm tin cậy của Tạp 

chí Asialaw chuyên xếp hạng, đánh giá các công ty 

luật và các luật sư hàng đầu ở khu vực Châu Á trong 

nhiều năm qua. 

 

Về Ấn phẩm Asialaw Profiles 2021, Phuoc & 

Partners vinh dự được công nhận là công ty luật 

hàng đầu Việt Nam, trong hai lĩnh vực hành nghề: 

Thuế, Lao động & Việc làm. Đây là gần 10 năm 

liên tiếp Phuoc & Partners luôn đứng đầu trong hai 

lĩnh vực này. 

 

Với phương châm “Thành công của khách hàng là 

thành công của Phuoc & Partners”, thành tựu này 

phản ánh sự nỗ lực không ngừng nghỉ của các Luật 

sư Phuoc & Parnters thông qua việc liên tục nỗ lực 

hoàn thiện năng lực chuyên môn, nâng cao chất 

lượng dịch vụ nhằm phục vụ Quý khách hàng một 

cách tốt nhất. 

 

Đối với Phuoc & Partners, giải thưởng này không 

chỉ là là sự công nhận, mà còn là là động lực, giúp 

chúng tôi cung cấp dịch vụ tốt hơn nữa. Chúng tôi 

xin chân thành cảm ơn quý khách hàng, đối tác kinh 

doanh và các đồng nghiệp luật sư đã tin tưởng bầu 

chọn cho chúng tôi trong hai hạng mục hành nghề 

này. 
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V. TRUYỆN CƯỜI 
 

1. PHÂN BIỆT TINH TẾ 

- Quan tòa: Jerry Bowden, anh bị buộc tội là đã lái xe trong tình trạng say rượu . Anh 

có gì để bào chữa không? 

- Bị cáo: Tôi vô tội! Tôi có năng khiếu phân biệt tinh tế. Chính nó cho tôi biết không 

hề say mà chỉ hơi thấm men. 

- Quan tòa: Tòa án tôn trọng năng khiếu phân biệt tinh tế của anh. Tòa không phạt 

anh một tháng tù giam mà chỉ 30 ngày tù thôi. 

 

2. TRẢ ƠN 

- Bác thợ cạo cắt tóc cho một cha xứ. Cha muốn trả tiền nhưng bác không đồng ý và nói: "Con không thể lấy tiền 

của cha được. Cha là một người tốt và cha phục vụ cho Chúa". Sáng hôm sau, người thợ cạo tốt bụng tìm thấy trước 

cửa nhà mình một tá kinh thánh do cha sứ trả ơn. 

- Hôm sau, bác cắt tóc cho một cảnh sát và lại không lấy tiền. Bác nói: "Tôi không thể lấy tiền của anh được. Anh 

là một người tốt và anh bảo vệ cho cuộc sống của chúng tôi". Sáng hôm sau, ông ta tìm thấy trước cửa nhà mình một 

tá bánh rán của người cảnh sát trả ơn. 

- Lần này, người thợ cạo cắt tóc cho một luật sư. Bác cũng không lấy tiền: "Tôi không thể lấy tiền của anh được. 

Anh là một người tốt và anh chiến đấu cho công bằng xã hội". Sáng hôm sau, một tá luật sư chờ trước cửa nhà bác 

thợ cạo chờ cắt tóc. 
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