
NỘI DUNG CHÍNH
THƯ NGỎ

Tháng sáu đến với những cơn mưa rào nặng hạt như

muốn cuốn trôi cái nóng oi bức đầu hè, xoa dịu và tiếp

sức cho vạn vật giữa lúc đại dịch Covid hoành hành với

những diễn biến phức tạp. Mùa hè năm 2021 bắt đầu với

chuỗi dịch bùng phát trở lại “nhanh và nguy hiểm”. Với

tâm thế sẵn sàng ứng phó với đại dịch cùng với kinh

nghiệm “xương máu” từ đợt dịch 2020, lần này ban lãnh

đạo cùng tập thể nhân viên Phuoc & Partners đã có thể

bình tĩnh và tự tin đối mặt với thách thức và nguy cơ để

duy trì hoạt động và tiếp tục đồng hành cùng khách hàng,

song song với đó là cam kết bảo vệ sức khỏe và an toàn

của của nhân viên với tiêu chí “nhân lực là tài sản quý

giá của doanh nghiệp”. Trước đó, Phuoc & Partners

cũng đã có nửa đầu năm hoạt động năng nổ và hết công

suất. Sau đây hãy cùng chúng tôi điểm lại những tin nổi

bật và sự kiện mà Phuoc & Partners đã trải qua trong 6

tháng đầu năm nhé



Đánh dấu việc kết thúc một năm cũ và bắt đầu chuẩn bị bước sang

năm mới, Phuoc & Partners đã tổ chức hoạt động Tất niên 2021 cho

Ngày Tết cổ truyền với các hoạt động nấu bánh tét và cắm trại kết

hợp BBQ ngoài trời xuyên đêm tại khuôn viên Phuoc & Partners.

Năm 2020 qua đi, năm mới với những dự định mới sẽ được hoạch

định. Hoạt động là dịp để các đồng nghiệp xích lại gần nhau hơn,

cùng nhau nói về những dự án thành công, sự phát triển, tăng trưởng

của công ty trong năm vừa qua, đồng thời, chào đón năm mới đang

đến gần.



Như một văn hóa thường niên, Thank

you meeting là dịp Phuoc & Partners

tri ân những cống hiến, đóng góp

không ngừng nghỉ của toàn bộ tập thể

nhân viên. Nhờ sự nỗ lực, đoàn kết của

mọi người, Phuoc & Partners đã

mạnh mẽ đối mặt và vượt qua những

thách thức do dịch bệnh thế kỉ mang

lại. Đây cũng là dịp để Ban lãnh đạo

nhìn nhận năng lực của nhân viên và

đề bạt những cá nhân ưu tú với những

cơ hội mới như một sự động viên và

khích lệ tinh thần. Hi vọng rằng, với

đội ngũ nhân viên nhiệt huyết và năng

nổ, Phuoc & Partners sẽ ngày càng

phát triển và để lại dấu ấn đậm nét trên

thị trường pháp lý, được đông đảo

khách hàng tin tưởng lựa chọn.



Hoạt động tân niên tổ chức mở ra một khởi đầu mới về một năm mới tràn đầy

sinh lực, khí chất làm việc tươi mới hơn cho toàn thể nhân sự công ty Luật

Phuoc & Partners, đây cũng là thời khắc thích hợp cho những lời chúc, lời

cầu mong cho một năm làm việc thịnh vượng. Ngoài ra, các hoạt động mừng

tuổi nhau, hái lộc đầu năm và chụp hình áo dài đã tạo không khí tràn đầy

động lực mới cho nhân viên.

Mong rằng tập thể Phuoc & Partners có một tinh thần tốt nhất, hào hứng nhất,

hứng khởi nhất cho một năm làm việc thành công và hiệu quả.



Sáng ngày 17/01/2021, Phuoc & Partners đã có mặt tại Đại học Kinh Tế - Luật TP.HCM

cùng đồng hành trong chương trình Career day 2021 của khoa Luật. Chương trình là cơ

hội kết nối giữa sinh viên Luật và nhà tuyển dụng là các hãng luật và doanh nghiệp tại TP.

HCM. Điểm lại một số hình ảnh nổi bật tại sự kiện Career Day – UEL 2021



• 18 năm trước, Phuoc & Partners ra đời với mong muốn và khát vọng được đem đến cho khách hàng

dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp và chất lượng nhất, với đội ngũ luật sư lành nghề và uy tín hàng đầu

thị trường pháp lý quốc nội.

• Bằng chuyên môn và sự cống hiến của tập thể nhân viên cũng như sự lãnh đạo sáng suốt của người

sáng lập, Phuoc & Partners trở thành một trong những hãng luật uy tín hàng đầu, với chất lượng

chuyên môn vượt trội, đặc biệt trong lĩnh vực Thuế và Lao động, cùng với đó là sự công nhận và

hài lòng của quý khách hàng trong và ngoài nước.

• Hi vọng trên chặng đường kề tiếp, đặc biệt trong bối cảnh phải đối mặt với nguy cơ và thách thức

từ ảnh hưởng của đại dịch, Phuoc & Partners sẽ vững bước trên con đường khẳng định giá trị và trở

thành đầu tàu của thị trường pháp lý trong nước, và tiến xa hơn nữa là có tiếng nói trên trường quốc

tế.

• Quan trọng hơn, Phuoc & Partners hi vọng trên chặng đường này sẽ có sự đồng lòng, góp sức của

tập thể nhân viên đã cống hiến hết mình và góp phần tạo nên một gia đình Phuoc & Partners như

ngày hôm nay.



Việc sử dụng chất liệu âm nhạc để truyền tải giá trị, sứ mệnh, cũng như tầm nhìn của doanh nghiệp

đã không còn quá xa lạ. Nếu ngành sữa, Vinamil có bài hát “Ai cũng là Hoa Tiêu” nhắc nhở “Giấc

mơ sữa Việt” vươn tầm thế giới, hay “Co.opmart – Bạn của mọi nhà” của ngành Bán lẻ thì với lĩnh

vực pháp luật, vì tính chất đặc thù, hiện chưa một doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ pháp lý nào thực

hiện điều này.

Vì lẽ đó, Bài ca P&P – bài hát về nghê Luật sư đầu tiên của Phuoc & Partners ra đời, và đây có lẽ

cũng là bài hát tiên phong trong lĩnh vực pháp luật, với mong muốn truyền tải thông điệp “Liêm

chính – trung thành – hiệu quả”, những giá trị cốt lõi trong văn hóa Phuoc & Partners trong suốt quá

trình hình thành và phát triển suốt 18 năm cũng như giá trị nghề Luật sư nói riêng. Đồng thời, gia

tăng lòng tự hào nghề nghiệp đối với các thế hệ Luật sư trẻ trong tương lai



Thư cảm ơn của trường Đại

Học Kinh Tế Luật TPHCM vì

những đóng góp của Phuoc &

Partners cho công tác kiến tập

cho sinh viên trường

Buổi đào tạo kỹ năng nội bộ

“ How to improve your legal tran

slation skills” – Nguyễn Ngọc

Phúc Đăng

Buổi đào tạo thường niên của

Phuoc & Partner do trường

PACE thực hiện – Kỹ năng Quản

lý thời gian



Tại Phuoc & Partners không thể thiếu những chuyến “Phượt” ngẫu hứng và máu
lửa đến từ vị trí các “Phượt thủ” đam mê và giàu năng lượng. Với tính chất công
việc dồn dập và đầy áp lực của nghề Luật sư, những hoạt động như thế này là cần
thiết để giúp nhân viên giải toả tinh thần, tạm gác những áp lực mệt mỏi phía sau
để chơi hết mình, xoã hết mình, đặc biệt là sau 1 năm đầy biến động như năm
2020. Năm 2021 mở đầu với chuyến phượt Phú Quý đúng chất ‘lăn xả” và
“bung lụa”. Các thành viên của chuyến phượt được trải nghiệm cùng nhau trèo
đèo lội suối, đàn ca bên bờ biển, đắm mình trong biển xanh cát trắng, và đương
nhiên là không thể thiếu những màn thả dáng cực đỉnh từ các mems nữ xinh đẹp
của nhà Phuoc & Partners.



Những bữa tiệc sinh nhật nho nhỏ và ấm cúng cho

nhân viên hàng tháng là dịp để mọi người quây

quần truyện trò và gắn kết tinh thần làm việc, cũng

là một nét văn hóa đặc trưng của Phuoc & Partners. 

Hãy cùng xem lại một vài hình ảnh từ những bữa

tiệc sinh nhật vừa qua nhé!

Mr. Ngọc Danh – 29/03



Phúc Đăng – 11/02 Đoan Nghi – 29/02 Hoàng Ly – 23/03

Thanh Trúc – 09/05 Thu Thủy – 09/05 Trần Hương – 10/06





20 NĂM – 1 CHẶNG ĐƯỜNG

Ngày 28/01/20121,theo đánh giá và bình chọn từ tạp chí Asia Business Law Journal, luật sư Nguyễn

Hữu Phước – nhà sáng lập kiêm Luật sư điều hành Công ty luật Phuoc & Partners với 20 năm kinh

nghiệm hành nghề, vinh dự được góp mặt trong danh sách 100 luật sư nổi tiếng của Việt Nam năm

2020 trong trong lĩnh vực Thuế, Lao động & Việc làm.

Ở Anh, chúng tôi không chỉ học được kinh nghiêm hành nghề mà còn là tính cách kiên định, quyết

đoán, phong cách làm việc quyết liệt. Chúng tôi tự hào và trân trọng khi được làm việc cùng một

người lãnh đạo và cố vấn tuyệt vời như Anh!

Một lần nữa, chúc mừng Luật sư Nguyễn Hữu Phước!

https://law.asia/asia-business-law-journal/lawyers/vietnam-lawyers/#INTRODUCTION

https://law.asia/asia-business-law-journal/lawyers/vietnam-lawyers/#INTRODUCTION




SỰKIỆN & 
HỘI THẢO
Career day 2021

Sáng ngày 27/03/2021, tại khuôn viên trụ sở

chính, Công ty Luật Phuoc & Partners đã tổ chức

sự kiện “Career day 2021 – Kết nối thành công”

với mong muốn kết nối, tạo điều kiện thuận lợi

cho các bạn sinh viên Luật mới tốt nghiệp có môi

trường pháp lý tốt nhất để trải nghiệm cũng như

học hỏi và phát huy năng lực.

Tham gia sự kiện, các bạn sinh viên được nghe

những chia sẻ chân thành và lời khuyên bổ ích từ

các luật sư của Phuoc & Partners, được hướng

dẫn và hoàn thiện kĩ năng viết Cover letter và

CV, ngoài ra còn được tham gia phỏng vấn trực

tiếp với các luật sư giàu kinh nghiệm để nhận ra

ưu điểm và khuyết điểm của bản thân, từ đó có

hướng khắc phục trong tương lai và mở rộng con

đường nghề nghiệp.

Mong rằng, sự kiện này đã mang đến cho các bạn

sinh viên những trải nghiệm giá trị về nghề

nghiệp mà mình đang theo đuổi.

Theo dõi tại FANPAGE

https://www.facebook.com/PhuocPartners/


Hội nghị

LUẬT LAO ĐỘNG VIỆT NAM 2021

Hội nghị Luật lao động Việt Nam là hội nghị thường niên được tổ chức bởi VNHR, kết nối 700 chuyên gia

Nhân sự, 15+ diễn giả uy tín và các Luật sư hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn các vấn đề pháp lý về Lao động

cùng các Giám đốc Nhân sự. Năm 2021, 𝐏𝐡𝐮𝐨𝐜 & 𝐏𝐚𝐫𝐭𝐧𝐞𝐫𝐬 tiếp tục đồng hành cùng các chuyên gia Nhân

sự và Luật Sư uy tín để trao đổi và chia sẻ kinh nghiệm về các chủ đề thời sự thiết thực, quan trọng liên

quan đến Pháp Luật Lao Động tại Việt Nam như:

 Tác động của chuyển đổi số đối với Luật Lao động: hợp đồng lao động điện tử, các vấn đề pháp lý xoay

quanh việc làm việc từ xa …

 Hoàn thiện kỹ năng Soạn thảo Hợp đồng Lao động trong bối cảnh Bộ Luật Lao động 2019 có hiệu lực &

các văn bản hướng dẫn được ban hành

 Cập nhật kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn về giải quyết tranh chấp thông qua Phiên tòa (giả định) về

tình huống “Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trong thời kỳ dịch bệnh Covid-19”

Trong NGUY có CƠ – đứng trước những thách thức đến từ khủng hoảng, doanh nghiệp sẽ vượt qua & ngày

càng vững vàng khi chọn được GIẢI PHÁP đúng đắn và kịp thời! - Theo dõi tại FANPAGE

https://www.facebook.com/PhuocPartners/


“Phuoc & Partners is a company which I
never feel bored or stuck at.
The company that helps me move forward.
The company I have chemistry with so I
never have a “case of the Mondays” because
my work always keeps me excited and
challenged. The company that makes me
better and willing and able to learn from
challenges and roadblocks that come my way
at work. The company I can have fun with.
The company in which I'm surrounded by
like-minded people and feel both respected
and noticed at work. The company that
shares some of my dreams, even though it
has some if its own. The company I can
respect.”

“Qua hơn một tháng làm việc tại

Phuoc & Partners, Hoa cảm thấy thật

may mắn và hãnh diện vì đã là một

phần của P&P, hơn thế nữa, mình đã

có cơ hội làm việc và “góp nhặt”

được nhiều kiến thức, kinh nghiệm

từ các anh/chị, cũng như trải nghiệm

sự chuyên nghiệp trong môi trường

làm việc tích cực, năng động của

P&P. Hoa sẽ cố gắng học hỏi, trau

dồi kiến thức và kỹ năng mỗi ngày

để trở thành một thành viên của P&P

với phiên bản tốt hơn qua từng

ngày.”

Lê Thị Hoa

Trần Thị Băng Thanh

Phạm Thị Kiều Oanh

Sau một tháng làm việc ở

Phuoc & Partners, Ngân nhận

thấy đươc sự chuyên nghiệp

trong quy trình làm việc và

văn hóa thân thiện của Công

ty. Ngân sẽ cố gắng học hỏi,

nổ lực nhiều hơn nữa để hoàn

thành tốt nhất công việc, và

trở thành một Luật sư chuyên

nghiệp trong tương lai.

Nguyễn Thị Hồng Nhung

Nguyễn Thị Thanh Ngân

Đặng Thị Vân Anh



Lý Ngọc Huỳnh Nhi

Ngô Vi Nam Anh

Nguyễn Thu Nhi

Suzanne Alice McKinstry

Đặng Thị Tuyết Nhi

Nguyễn Tuấn Anh



Tô Trần Trân Châu Lê Nữ Thành Minh



• Tháng 4 này, chúng ta đã nói lời chào tạm biệt với Mr.
Tấn Phát – Trợ lý luật sư cấp cao. Chia tay Phuoc &
Partners để chọn lối đi mới trên con đường phát triển
sự nghiệp, Mr. Phát đã có những chia sẻ cùng các anh,
chị và bạn bè đồng nghiệp về khoảng thời gian cùng
làm dưới mái nhà Phuoc & Partners, nơi đây đã cho
Phát nhiều kỉ niệm đẹp & quan trọng là hành trang
kiến thức và kinh nghiệm để chinh chiến trong tương
lai. Phuoc & Partners trân trọng quyết định của anh và
luôn chúc anh những điều tốt đẹp nhất trên hành trình
của mình.

“Thank you so much for helping me along the way,

teaching me lessons, sharing your wisdom, and constantly

encourage me to strive further every day. I am immensely

grateful for this opportunity to gain valuable practical

experience in the legal field through your guidance. As I

move forward, I will always keep this experience in mind

and remember all the lessons and memories here”.

Mặc dù phải chia tay Phuoc & Partners sớm hơn dự

kiến, nhưng Subin đã rất vui và học hỏi được nhiều

điều trong khoảng thời gian làm việc ở đây. Hi

vọng Subin sẽ thành công và tiến xa hơn nữa trên

chặng đường sắp tới.



BỘ BA ẤN PHẨM VỀ PHÁP LUẬT LAO ĐỘNG

Trước ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid 19, nhiều doanh nghiệp đang lúng túng và tìm cách giải quyết bài

toán về thay đổi cách làm việc truyền thống, bố trí nhân viên làm việc di động cũng như những thách thức của

việc chuyển đổi số trong áp dụng luật pháp về lao động. Và điều quan trọng nhất đối với những doanh nghiệp

hiện giờ là được trang bị những kiến thức cũng như thông tin hữu ích để đưa ra lời giải cho những vấn đề trên.

Hiện nay, với tốc độ lan truyền nhanh chóng của internet, rất nhiều thông tin và bài viết liên quan có thể được

dễ dàng tìm thấy, nhưng thật khó để kiểm chứng độ tin cậy cũng như tính chính thống của những thông tin này.

Hơn ai hết, các luật sư Phuoc & Partners hiểu rằng việc cung cấp và cập nhật những kiến thức hữu ích là điều

vô cùng quan trọng đối với doanh nghiệp hiện giờ, vì vậy, trong năm 2021, chúng tôi đã cho ra mắt bộ ba ấn ph

ẩm về pháp luật lao động, bao gồm:

• Sổ tay Pháp luật Lao động (tái bản lần 1)

• Các biểu mẫu nhân sự khó tìm liên quan đến Pháp luật Lao động (tái bản lần 1)

• Các câu hỏi thường gặp trong Pháp luật Lao động (tái bản lần 1)

Hy vọng thông qua những cuốn sách này, các doanh nghiệp sẽ đưa ra được lời giải cho những câu hỏi về pháp

luật lao động và được cung cấp nguồn thông tin, kiến thức pháp lý hữu ích và có giá trị thực tế.

Vui lòng tham khảo thêm thông tin sách và cách thức đặt mua sách TẠI ĐÂY.

https://www.facebook.com/GocSachPhapLuatHay


Ngày nay, ly hôn không còn là đề tài mới mẻ và thu hút sự quan tâm của mọi người, ít nhất là đối với

những cặp vợ chồng bình thường. Khi cả hai không còn dành sự quan tâm cho nhau hoặc không

muốn ràng buộc nhau thêm, cho nhau lối đi riêng là giải pháp cuối cùng để giải thoát cho cả hai. Tuy

vậy, nếu đặt vấn đề ly hôn lên một cặp vợ chồng mà một trong hai hoặc cả hai, đóng vai trò là những

người quản lý, điều hành quan trọng và là người đang nắm giữ phần vốn góp, số cổ phần mang tính

quyết định trong một doanh nghiệp hoặc tổ chức lớn, thì câu chuyện sẽ khác. Bởi khi ấy, việc ly hôn

không còn là chuyện đời tư cá nhân, mà có thể là một sự kiện quan trọng làm phát sinh rất nhiều vấn

đề pháp lý làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh bình thường của một hay nhiều doanh nghiệp, tổ

chức mà một trong hai vợ chồng đang có quyền và lợi ích trong đó. Không nói đâu xa, vụ ly hôn chấn

động dư luận của tỷ phú Bill Gates và vợ là Melina French Gates hay vụ ly hôn “đắt giá” giữa ông chủ

của tập đoàn Amazon là Jeff Bezos và vợ cũ MacKenzie Scott là những ví dụ điển hình nhất.

Nhìn từ góc nhìn hẹp hơn về tài sản của người đứng đầu doanh nghiệp, chuyện ly hôn của doanh nhân

sao cho “an toàn”, đừng gây xáo trộn việc kinh doanh hay ảnh hưởng đến doanh nghiệp là không dễ.

Bài báo “Để ly hôn “an toàn”’được phát hành trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn số 20-2021 của luật sư

Nguyễn Hữu Phước và Lý Ngọc Huỳnh Nhi đưa ra những phân tích khá chi tiết về vấn đề này.

Để xem bài báo Để ly hôn “an toàn”, xin vui lòng truy cập TẠI ĐÂY.

https://phuoc-partner.com/vi/ly-hon-duoi-lang-kinh-nguoi-quan-ly-doanh-nghiep/


Việc quản lý nhân sự thông qua các nền tảng hổ trợ kĩ thuật số đã

giúp nhiều doanh nghiệp giải được bài toán phải đáp ứng những

yêu cầu phòng chóng dịch Covid-19. Tuy nhiên, trước sự chuyển

biến quá nhanh của xu hướng làm việc trực tuyến, cộng thêm việc

pháp luật lao động hiện hành chưa thể bao quát những vấn đề pháp

lý phát sinh khi triển khai mô hình làm việc này, khiến khiến

không ít những doanh nghiệp chưa từng áp dụng hình thức làm vi

ệc trực tuyến trước đây bỡ ngỡ và lúng túng trong việc áp dụng

pháp luật lao động. Bài báo “Làm việc từ xa thì áp dụng luật lao

động như thế nào?’ được phát hành trên Thời báo kinh tế Sài Gòn

số 18-2021 của luật sư Nguyễn Hữu Phước và Lê Thị Minh Thư

từ công ty luật Phuoc & Partners đưa ra những phân tích khá chi ti

ết và cụ thể về vấn đề này.

Để xem bài báo “Làm việc từ xa thì áp dụng luật lao động như thế

nào?”, xin vui lòng truy cập TẠI ĐÂY

LÀM VIỆC TỪ XA THÌ ÁP DỤNG LUẬT LAO 

ĐỘNG NHƯ THẾ NÀO?

LÀM VIỆC TRỰC TUYẾN – RỦI RO BẢO MẬT  

BÍ MẬT KINH DOANH CỦA DOANH NGHIỆP

Bên cạnh những lợi ích vốn có của việc chuyển đổi từ mô

hình làm việc truyền thống sang mô hình làm việc trực

tuyến, nhiều DN đang đối mặt với các rủi ro về việc bảo

mật các bí mật kinh doanh, bí mật công nghệ không chỉ

của DN mà còn của các đối tác, khách hàng của DN khi

mà không thể nào có thể đảm bảo một cách tuyệt đối tính

an toàn của các thiết bị điện tử cá nhân, mạng internet và

các ẩn số khác có trong môi trường làm việc trực tuyến

của NLĐ. Do đó, các DN cần có các dự liệu và các biện

pháp phòng ngừa hợp lý và thích hợp trong khả năng của

mình nhằm giảm thiểu các thiệt hại không đáng có trong

quá trình chuyển đổi sang mô hình làm việc trực tuyến.

Bài viết “Làm việc trực tuyến, rủi ro về bảo mật bí mật

kinh doanh cho doanh nghiệp?” của tác giả Phạm Thanh

Trúc từ Phuoc & Partners đưa ra những phân tích khá chi

tiết về vấn đề này

Để xem bài viết, xin vui lòng truy cập TẠI ĐÂY

https://phuoc-partner.com/vi/lam-viec-linh-hoat-thi-ap-dung-luat-lao-dong-nhu-the-nao/
https://phuoc-partner.com/vi/lam-viec-truc-tuyen-rui-ro-ve-bao-mat-bi-mat-kinh-doanh-cho-doanh-nghiep/


Dưới tác động của đại dịch Covid, nhiều DN đã chuyển đổi sang làm

việc trực tuyến thay cho cách thức làm việc truyền thống các phần

mềm giao tiếp chẳng hạn như Zoom, Mircrosoft Team, Google Meet,

Facebook, Zalo … vì vậy dần trở nên quen thuộc để tiến hành các

công việc báo cáo nội bộ. Qua đó, DN sẽ có thể giám sát được công

việc của NLĐ, cũng như theo dõi NLĐ có tuân thủ nội quy lao

động của DN không. Nếu một NLĐ nào đó vi phạm nội quy lao

động, DN sẽ có quyền thực hiện thủ tục để xử lý kỷ luật lao động

(“KLLĐ”) đối với NLĐ đó qua việc thực hiện thủ tục KLLĐ theo nội

quy lao động đã đăng ký của DN và theo quy định của pháp luật lao

động, trong đó có việc tổ chức cuộc họp xử lý KLLĐ. Bài báo “Họp

xử lý kỷ luật lao động trực tuyến – Liệu có khả thi?” của tác giả

Nguyễn Ngọc Phúc Đăng từ Phuoc & Partners đưa ra những phân tí

ch khá chi tiết và cụ thể về vấn đề này.

Để xem chi tiết bài báo “Họp xử lý kỷ luật lao động trực tuyến – Liệ

u có khả thi?”, xin vui lòng truy cập TẠI ĐÂY

LÀM THẾ NÀO XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG HIỆU QUẢ

QUY CHẾ ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ HOÀN THÀNH CÔNG

VIỆC (“KPI”)?

Để phù hợp với sự thay đổi của BLLĐ 2019, sự chuyển đổi

mô hình làm việc bình thường tại nơi làm việc của DN sang

mô hình làm việc tại nhà, từ xa, trực tuyến, di động và đáp

ứng nhu cầu của NSDLĐ trong việc chấm dứt HĐLĐ đối với

một số NLĐ cụ thể nào đó, NSDLĐ cần phải ban hành Quy

chế. Ngoài việc sử dụng Quy chế làm căn cứ pháp lý để

NSDLĐ có thể đơn phương chấm dứt HĐLĐ đối với NLĐ

nếu NLĐ không đáp ứng được mức độ hoàn thành công việc,

Quy chế còn được sử dụng để tăng tính quản lý của DN đối

với năng lực làm việc của NLĐ, góp phần sàng lọc được

những NLĐ thật sự có năng lực và cũng làm căn cứ pháp lý

để NSDLĐ có thể chấm dứt HĐLĐ đối với NLĐ nào thực sự

không có năng lực làm việc. Bài viết Làm Thế Nào Xây

Dựng Và Áp Dụng Hiệu Quả Quy Chế Đánh Giá Mức Độ

Hoàn Thành Công Việc (“KPI”) của tác giả Lê Thị Minh

Thư từ Phuoc & Partners đã có những phân tích cụ thể và chi

tiết về vấn đề này. Để xem chi tiết bài viết, vui lòng truy cập

TẠI ĐÂY.

HỌP XỬ LÝ KỶ LUẬT LAO ĐỘNG TRỰC

TUYẾN – LIỆU CÓ KHẢ THI?

https://zoom.us/
https://phuoc-partner.com/vi/hop-xu-ly-ky-luat-lao-dong-truc-tuyen-lieu-co-kha-thi/
https://phuoc-partner.com/vi/lam-the-nao-xay-dung-va-ap-dung-hieu-qua-quy-che-danh-gia-muc-do-hoan-thanh-cong-viec-kpi/


Hiện nay, việc cử người lao động của mình (“NLĐ”) đi công tác ở nước

ngoài để đàm phán, giao kết hoặc thực hiện hợp đồng kinh tế với đối tác,

khách hàng… đã ko còn quá xa lạ đối với các doanh nghiệp; đối với các

DN có vốn nước ngoài hoặc các tập đoàn đa quốc gia, các chương trình “

di chuyển nội bộ”, đưa NLĐ từ Việt Nam đi tu nghiệp, đào tạo tại công ty

mẹ hay các công ty con khác trong cùng tập đoàn ở nước ngoài lại càng

diễn ra thường xuyên hơn. Bên cạnh việc DN phải tuân thủ các quy định

chung tại BLLĐ 2019 có liên quan đến vấn đề này, một khung pháp lý

khác không kém phần quan trọng mà DN cũng phải tuân thủ mà ít người

chú ý đó là Luật NLĐ Việt Nam Đi Làm Việc Ở Nước Ngoài Theo Hợp

Đồng số 72/2006/QH11 (sau đây gọi là “Luật số 72”). Bài báo “Đưa

người lao động đi nước ngoài làm việc – Lưu ý cho doanh nghiệp” của

Luật sư Lê Thị Minh Châu đã phân tích chung các điểm thay đổi chủ yế

u của Luật số 69 mà có liên quan đến DN.

Để xem chi tiết bài viết, xin vui lòng truy cập TẠI ĐÂY

TUÂN THỦ PHÁP LUẬT KHI GIẢI THỂ DOANH

NGHIỆP – LỰC BẤT TÒNG TÂM

Theo Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội tháng 5/2021 và 5
tháng đầu năm 2021 của Tổng Cục Thống kê, trong 5
tháng đầu năm 2021, đã có 59.800 rút lui khỏi thị trường,
tăng 23% so với cùng kỳ năm 2020. Qua hơn một năm kể
từ khi dịch bệnh do Covid-19 xuất hiện trên phạm vi toàn
cầu, ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh càng lúc càng
nghiêm trọng hơn,dẫn đến việc nhiều doanh nghiệp phải
tạm ngừng hoạt động hoặc giải thể. Trong khi đó, giải thể
doanh nghiệp là cả một quá trình thủ tục rất dài và phức
tạp mà nhiều khi trở thành nỗi ám ảnh của những người có
liên quan. Bài viết Tuân thủ pháp luật khi giải thể
doanh nghiệp – Lực bất tòng tâm của Luật sư Trương
Thị Hiền sẽ tập trung phân tích sự bất hợp lý của quy định
về các hoạt động bị cấm kể từ khi doanh nghiệp có quyết
định giải thể theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020
(“LDN”).

Để xem chi tiết bài viết, xin vui lòng truy cập TẠI ĐÂY

ĐƯA NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐI NƯỚC NGOÀI

LÀM VIỆC – LƯU Ý CHO DOANH NGHIỆP

https://phuoc-partner.com/vi/dua-nguoi-lao-dong-di-nuoc-ngoai-lam-viec-luu-y-cho-doanh-nghiep/
https://phuoc-partner.com/vi/tuan-thu-phap-luat-khi-giai-the-doanh-nghiep-luc-bat-tong-tam/


Thời gian gần đây, trên các diễn đàn tin tức nổi lên vụ việc nghệ sĩ mua

“độc quyền trọn đời bài hát” từ nhạc sĩ sáng tác bài hát sau khi bài hát đó đã

kết thúc hợp đồng “độc quyền” và may mắn gây được tiếng vang cũng như

gắn liền tên tuổi của một ca sĩ nổi tiếng khác. Mặc dù sự việc đã từng diễn

ra và không phải là mới mẻ gì trong giới showbiz nói riêng cũng như trong

lĩnh vực sở hữu trí tuệ nói chung nhưng khái niệm về “độc quyền trọn đời b

ài hát” và hậu quả pháp lý nếu có ai đó vi phạm “độc quyền trọn đời bài hát

“trong pháp luật vẫn chưa được đại đa số ca sĩ, nhạc sĩ, người hâm mộ hiểu

rõ, từ đó mỗi khi có sự việc tương tự xảy ra, cộng đồng mạng lại bị cuốn và

o vòng xoáy tranh luận gay gắt không có hồi kết. Bài viết “Độc quyền trọn

đời đối với bài hát”, vi phạm “độc quyền bài hát” và các chế tài xử lý”

của tác giả Phạm Thị Băng Thanh của Phuoc & Partners sẽ giúp chúng ta

hiểu rõ thế nào là “Độc quyền trọn đời đối với bài hát”? và bản chất của nó.

Để xem chi tiết bài viết, xin vui lòng truy cập TẠI ĐÂY

QUỸ TỪ THIỆN THỰC HIỆN KHÔNG ĐÚNG CAM KẾT

- NGƯỜI LẬP QUỸ BỊ TRUY THU THUẾ KHÔNG?

Gần đây, dư luận liên tục xôn xao và bức xúc về vấn đề liên

quan đến việc giải ngân tiền từ thiện của những nghệ sĩ nổi

tiếng, khi mà những góc khuất trong việc nghệ sĩ làm từ thiện

dần hiện ra khiến công chúng không khỏi nghi ngờ về việc,

liệu số tiền mình bỏ ra có được sử dụng đúng với mục đích

hảo tâm hay là bị lợi dụng và trục lợi? Điển hình là vụ

việc nghệ sĩ Hoài Linh chậm giải ngân số tiền quyên góp hơn

13 tỷ đồng đã và đang gây ra nhiều phản ứng trái chiều từ dư

luận, và dù chưa thể khẳng định việc chậm giải ngân là do sự

cố ý hay vô ý của nghệ sĩ Hoài Linh nhưng vụ việc đã làm ảnh

hưởng không nhỏ đến danh tiếng và uy tín của người nghệ sĩ

này. Qua đó, có thể thấy rằng, việc thực hiện không đúng các

cam kết khi huy động tiền từ thiện có thể dẫn đến những tác

động tiêu cực liên quan đến danh dự, uy tín, nghề nghiệp của

người huy động. Bài viết Quỹ Từ Thiện Thực Hiện Không

Đúng Cam Kết? Người Lập Quỹ Bị Truy Thu Thuế Không?

Của tác giả Nguyễn Đức Huy đến từ Phuoc & Partners đưa ra

những phân tích khá cụ thể về vấn đề này. Để đọc bài báo, xin

vui lòng truy cập TẠI ĐÂY

“ĐỘC QUYỀN TRỌN ĐỜI ĐỐI VỚI BÀI HÁT”,

VI PHẠM “ĐỘC QUYỀN BÀI HÁT” VÀ CÁC

CHẾ TÀI XỬ LÝ

https://phuoc-partner.com/vi/doc-quyen-tron-doi-doi-voi-bai-hat-vi-pham-doc-quyen-bai-hat-va-cac-che-tai-xu-ly/
https://phuoc-partner.com/vi/quy-tu-thien-thuc-hien-khong-dung-cam-ket-nguoi-lap-quy-bi-truy-thu-thue-khong/


1. Nghệ thuật tuyển việc

Sinh viên ngành luật tốt nghiệp đến văn

phòng luật sư tìm việc. Trưởng phòng nhân sự

đặt tình huống để kiểm tra tâm lý.

– Trước mắt cậu là bức tranh, trên đó vẽ 3

người đang bơi trên biển, xung quanh rất

nhiều cá mập. Một người không cầm gì trong

tay nhưng người này không sợ cá mập. Người

thứ hai cầm trong tay con dao lớn, người này

sẽ chiến đấu đến cùng với cá mập để bảo vệ

mình. Người thứ ba cầm khẩu súng bắn dưới

nước. Hãy tự đánh giá mình là người nào?

– Tất nhiên là người thứ ba.

– Rất tiếc, bạn không thích hợp với văn

phòng. Chúng tôi cần những cộng tác viên tự

coi mình như những con cá mập.

2. Phải làm nghề khác

- Này con yêu! Anh cả thì học kinh tế, anh
hai học tài chính. Sao con không theo
gương các anh mà lại đi học luật?

- Nếu con không học làm luật sư thì sau
này ai sẽ cứu hai anh con đây?
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