
THƯ NGỎ

Chúng ta đã đi qua những ngày tháng buộc phải sống chậm lại

vì cơn ác mộng mang tên “Covid-19”. Và cũng chính cơn ác

mộng đó đã khiến chúng ta mạnh mẽ, bãn lĩnh và gai góc hơn.

Nhờ đó, chúng ta đã có nhiều sự thay đổi từ cách thức hoạt

động của doanh nghiệp cho đến con người. Những sự kiện được

tổ chức thành công, sự hài lòng của khách hàng và các giải

thưởng tiếp tục được đề cử trên những trang đánh giá công ty

luật uy tín nước ngoài - chính là thành quả của sự thay đổi này.

Sau tất cả, chúng ta đã có một mùa hè đầy năng lượng bằng tinh

thần nhiệt huyết “Làm hết sức, chơi hết mình” của các thành

viên của Phuoc & Partners. Sau đây, hãy cùng điểm lại những

tin nổi bật và sự kiện mà Phuoc & Partners đã trải qua trong 06

tháng đầu năm 2022 nhé.
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Tết Nhâm Dần 2022 đã đến trong không khí êm đềm

không chút hối hả, khi tất cả đã cùng nhau trải qua

những thời khắc khó khăn và mệt mỏi nhất, khi người

chủ doanh nghiệp đã tận tụy chèo chống để công ty

vững bước tiến về phía trước. Và những nụ cười luôn

xuất hiện trên môi như những liều thuốc tích cực báo

hiệu một tương lai đầy hi vọng và lạc quan sắp đến

trong năm mới.

TẾT NHÂM DẦN 2022

📅 Chắc chắn năm 2021 là một thời gian đầy thử thách và

đầy biến động. Đã có rất nhiều bài học mà chúng ta đã rút ra

được trong một năm đã qua, từ việc giữ gìn sức khỏe đến hỗ

trợ lẫn nhau, và giờ đây chính là lúc sẵn sàng để đưa ra những

kế hoạch phát triển trong năm mới. Xin chân thành gửi lời

cảm ơn sâu sắc nhất tới mọi người, những người đã sát cánh

cùng các Luật sư thành viên vượt qua mọi khó khăn trong

năm 2021.

Cảm ơn tất cả sức mạnh và sự đồng hành của các bạn đã hỗ trợ tất cả chúng tôi vượt qua thời gian khó khăn.💝

Chúc mọi người một năm tràn đầy phước lành, hạnh phúc, an khang, thịnh vượng. 

Chúc mừng năm mới 2022!



Năm 2022 đánh dấu 19 năm thành lập Công ty luật Phuoc & Partners - Công ty luật nổi bật với khát

vọng khởi nghiệp ban đầu là trở thành một trong những nhà cung cấp dịch vụ pháp lý chuyên

nghiệp hàng đầu tại Việt Nam. Với Phuoc & Partners, 19 là một con số đặc biệt, bởi vì những lý do

sau đây:

➢ 𝟏𝟗, theo những lá bài Tarot, được cho là Mặt trời, gắn liền với hạnh phúc, tự tin và thành công.

➢ 𝟏𝟗 cũng là con số gắn liền với cơn đại dịch Covid-19. Đây cũng là năm đánh dấu chặng đường

Phuoc & Partners vượt qua những thời khắc thử thách nhất của đại dịch Covid-19.

➢ 𝟏𝟗 cũng đánh dấu sự cách biệt thế hệ giữa 𝐆𝐞𝐧 𝐗-𝐘 (𝟏𝟗𝐱𝐱) 𝐚𝐧𝐝 𝐆𝐞𝐧 𝐙 (𝟐𝟎𝐱𝐱). Đó là bởi vì

những người thuộc thế hệ 20xx (còn được gọi là Gen Z) đã chính thức bắt đầu con đường sự

nghiệp của họ trong lĩnh vực pháp lý.

Với những khó khăn đã vượt qua và những thành quả đã đạt được, Phuoc & Partners sẽ tiếp tục cố

gắng làm việc có trách nhiệm, đổi mới công nghệ và ngày càng xuất sắc hơn nữa trong việc cung cấp

các dịch vụ pháp lý có chất lượng.

KỈ NIỆM 19 NĂM 

THÀNH LẬP PHUOC & PARTNERS



Bước ngoặt trong năm 2022 chính là việc chuyển trụ sở của Phuoc & Partners

sang Dreamplex Ngô Quang Huy nằm cách trụ sở cũ không xa. Với không gian

rộng lớn và hiện đại hơn, Phuoc & Partners mong muốn có thể bổ sung nhiều

chức năng văn phòng hơn để phục vụ tốt hơn và cung cấp nhiều dịch vụ tuyệt vời

hơn cho khách hàng và đối tác. Quan trọng nhất chính là việc kết nối hiệu quả

giữa các thành viên khi mọi người cùng làm việc trong trong không gian phong

cách “mở”, thoáng mát, cùng nhiều hoạt động giúp xây dựng tinh thần làm việc

nhóm kết hợp với nhu cầu thư giãn và giải tỏa căng thẳng sau giờ làm việc.



CÁC HOẠT ĐỘNG KHÁC



Sau một năm buộc phải tạm ngừng các hoạt động thường nhật vì dịch bệnh Covid-19,

năm nay Phuoc & Partner’s Annual trip đã quay trở lại với chuyến đi Phú Quốc dài 3

ngày 2 đêm vui nhộn và vô cùng đáng nhớ. Tất cả đều buông xõa hết sức để hòa mình

vào những trò chơi và cuộc thi do BTC tổ chức. Kết quả là những bức hình để đời và

những nụ cười thả ga. ^^



Dịch bệnh Covid-19 kéo dài khiến những buổi tổ chức sinh nhật ấm cúng cho nhân viên phải

tạm hoãn, nhưng không vì thế mà Phuoc & Partners quên tri ân và gửi những lời chúc chân

thành nhất đến các thành viên của gia đình Phuoc & Partners. Hi vọng cùng với việc tích cực

quay trở lại guồng hoạt động năng nổ, những buổi tiệc nhỏ cũng sẽ sớm quay trở lại như một

món quà động viên và nâng cao tinh thần cho các thành viên ☺



Đặng Thị Vân Anh – 16/04 Lê Thị Hoa – 27/04 Tô Trần Trân Châu – 17/01



Ngày 24/02/2022, chúng ta có sinh nhật của

Luật sư Kim Trinh – bóng hồng xinh đẹp và

giỏi giang của nhà Phuoc & Partners. Chúc Chị

ngày càng trẻ, khỏe và thành công trên con

đường sự nghiệp!

Ngày 27/03/2022, chúng ta có sinh nhật của anh

Danh – Trưởng phòng Hành chính kiêm

Superman của Phuoc & Partners, một người anh

luôn vui vẻ và hài hước ^^.

Chúc anh ngày càng phong độ và luôn tràn đầy

nhiệt huyết như hiện tại!

03/04/2022 là Sinh nhật của chị Mỹ Ly, nữ

luật sư tài năng, xinh đẹp kiêm thuyền

trưởng lèo lái team Hà Nội của chúng ta.

Chúc Chị luôn luôn trẻ trung, luôn luôn

sành điệu và thành công trong sự nghiệp!



HAPPY BIRTHDAY OUR BIG BOSS

Jack Ma đã từng nói, "May mắn lớn nhất của cuộc đời, không phải nhặt

được tiền, cũng không phải trúng số, mà là có người có thể dẫn bạn đi đến

một nền tảng cao hơn”. Họ có kiến thức và kinh nghiệm như một người cố

vấn nhưng cư xử và được tin cậy như một người bạn.

Vâng, chúng tôi có Anh! Một người lãnh đạo, một người thầy, một người

hướng dẫn tuyệt vời và một người anh vô cùng dễ thương gần gũi ^^.

All the best wishes for your our dear Boss!



Chúc mừng Luật sư Nguyễn Hữu Phước, đã tiếp tục được công nhận là một trong số các Luật

sư hàng đầu tại Việt Nam trong lĩnh vực Lao động & Việc làm, Thuế và Xuất bản Pháp

lý, Ly hôn bởi Tạp chí Luật Kinh doanh Châu Á trong số mới nhất "The A- Danh sách:

100 Luật sư hàng đầu Việt Nam 2021”. Chúng tôi xin gửi lời cảm ơn đến các khách hàng, đối

tác và đồng nghiệp của Phuoc & Partners đã tin tưởng vào chuyên môn của Luật sư Phước

trong các lĩnh vực này và đã bình chọn cho anh.



Đào tạo pháp lý cho doanh nghiệp khởi nghiệp (LTFS) là một dự án nhằm nâng cao nhận thức về tầm quan

trọng của các vấn đề pháp lý khi khởi nghiệp và kinh doanh, qua đó trang bị cho các doanh nghiệp trẻ khởi

nghiệp tại Việt Nam nền tảng kiến thức pháp luật vững chắc cho doanh nghiệp của họ, với sự tham gia của các

chuyên gia pháp lý, đối tác, cố vấn giàu kinh nghiệm.

🌟 Dự án được thực hiện với sự tài trợ của Chính phủ Hoa Kỳ trong giai đoạn 2021-2022 cho các dự án góp

phần thúc đẩy thịnh vượng kinh tế và thực hiện 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc, đặc biệt là

Mục tiêu 8 “Làm việc hiệu quả và tăng trưởng kinh tế”, tại Việt Nam.

📌 Ngày 15/5/2022, Phuoc & Partners tham gia với tư cách diễn giả để chia sẻ với những người tham dự đang có

ý định khởi nghiệp trong các lĩnh vực khác nhau được lựa chọn trên cả nước những vấn đề có liên quan đến luật

lao động, lý do tôn trọng quyền của người lao động và những điều cần lưu ý trong suốt thời kỳ Covid-19. Đây là

một trong những hoạt động vì cộng đồng của Phuoc & Partners nhằm đóng góp giá trị cho xã hội.



QUẢN TRỊ & XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CÔNG TY

LUẬT – KHÓ HAY DỄ?

📍Ngày 14 và 15/05/2022, Phuoc & Partners đã đồng hành cùng Trung tâm

bồi dưỡng nghiệp vụ Luật sư Việt Nam (VBF) tổ chức lớp bồi dưỡng

chuyên môn nghiệp vụ Luật sư với chủ đề “Quản trị, Marketing và xây

dựng thương hiệu cho Công ty Luật”, với dẫn dắt của Luật sư Nguyễn Hữu

Phước và đội ngũ quản lý phát triển kinh doanh của Công ty Luật Phuoc &

Partners.

📌 Trải qua hơn 02 năm trước ảnh hưởng nặng nề mà đại dịch Covid-19

gây ra, việc lèo lái doanh nghiệp vượt bão, phục hồi và tiếp tục phát triển

bền vững hiện là mối quan tâm hàng đầu được đặt ra cho các doanh nghiệp

nói chung và các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ pháp lý nói riêng.

“Thích nghi” để “sống sót” và muốn “sống sót” phải “thích nghi” là yêu cầu

bắt buộc được đặt ra cho doanh nghiệp trong bối cảnh hiện nay.

📌 Có thể nói, chưa bao giờ các chủ doanh nghiệp lại đứng trước những thách thức to lớn như lúc này, khi phải đối diện,

trăn trở với rất nhiều bài toán nan giải: bài toán về khách hàng, marketing, về phân chia thua nhập cho các luật sư thành

viên, về quản trị nhân sự, xây dựng, quản trị thương hiệu, và áp dụng công nghệ để chuyển đổi số. “Có cần thiết phải phải

áp dụng công nghệ? Quản trị thương hiệu và khách hàng trong xu thế mới như thế nào? Xây dựng với lộ trình ra sao cho

phù hợp với tài nguyên của công ty?” là những câu hỏi nóng được đặt ra.

✅ Tại sự kiện, các diễn giả đã mang đến những chia sẻ bổ ích và những kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực quản trị, xây

dựng thường hiệu cho các anh, chị Luật sư tham gia, tạo tiền đề cho các Luật sư trẻ có mong muốn khởi nghiệp trong

tương lai, cũng như cung cấp cái nhìn tổng quát và cập nhật xu hướng mới về khởi nghiệp, marketing và công nghệ cho

các chủ doanh nghiệp.



Hội nghị

LUẬT LAO ĐỘNG VIỆT NAM 2022

Hội nghị Luật lao động Việt Nam 2022 " Vững mạnh doanh nghiệp – Dẫn lối thành công " đã khép lại với

5 chủ đề nóng xoay quanh các vấn đề nhân sự - lao động với những chia sẻ đến từ Luật Sư Nguyễn Hữu

Phước và Luật Sư Dương Tiếng Thu của Phuoc & Partners cùng hơn 15 diễn giả là các chuyên gia trong lĩnh

vực nhân sự, tư vấn các vấn đề pháp lý về Lao động và sự góp mặt của hơn 600 vị khách tham dự sự kiện trực

tiếp và trực tuyến.

📍 Chắc hẳn mọi người đều biết về “Thuyết cửa sổ vỡ” của hai nhà tội phạm học James Q. Willson và George

Kelling. Mở rộng ra ở góc độ quản trị, thuyết cửa sổ vỡ được hiểu rằng “Đừng nên xem nhẹ những chuyện

nhỏ, chúng có thể tạo nên những biến đổi to lớn”. Doanh nghiệp là một tổ hợp to lớn với sự phối hợp nhịp

nhàng giữa các bộ phận với nhau, mà con người là yếu tố then chốt. Đôi khi có những vết nứt vỡ nhỏ mà bản

thân doanh nghiệp chủ quan không để ý lại tạo ra một khủng hoảng to lớn không lường trước được trong

tương lai. Hy vọng hội nghị năm nay đã cung cấp cho Quý khách hàng những kiến thức pháp luật mới nhất, để

có thể nhìn lại, kịp thời phát hiện và tìm ra phương án phù hợp quy định pháp luật để giải quyết những vấn đề

khó khăn đang âm ỉ trong doanh nghiệp mình.

📍 Có thể nói, Hội nghị Luật lao động Việt Nam (Vietnam Labour Law Conference) là một sân chơi thường

niên uy tín, luôn đổi mới, giúp các chuyên gia trong lĩnh vực nhân sự có cơ hội kết nối, tìm hiểu và bình luận

về những sự kiện xoay quanh bối cảnh xã hội để có góc nhìn toàn diện hơn.

📍 Chào tạm biệt và hẹn gặp lại tại Hội nghị Luật Lao động Việt Nam năm 2023.



MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG CUỐI TUẦN LÀM VIỆC



Đào Thị Trúc Vi Chu Huệ Mẫn



Đỗ Thục Đoan Nghi Lý Ngọc Huỳnh Nhi

Trần Thị Hương

Trần Hoàng Thái
Nguyễn Đức Huy



Trần Thanh Phương

Phạm Vũ Kiều Trinh

Lê Nữ Thành Minh Phạm Thị Kiều Oanh

Trần Thị Băng Thanh



Trước vấn nạn trốn thuế vẫn tiếp diễn dai dẳng trong

các hoạt động kinh doanh và chuyển nhượng bất

động sản, ngày 12-1-2022, Bộ Tài chính đã có Công

văn 438/BTC-VP (Công văn 438) về việc tăng

cường phối hợp giữa các cơ quan Nhà nước liên

quan nhằm chống thất thu thuế. Tham khảo thêm bài

viết với tựa đề "Siết chặt và minh bạch hóa các giao

dịch bất động sản" của hai tác giả của Phuoc &

Partners là Phan Huy Quyền và Lại Thị Diệu Thùy

để biết thêm thông tin.

https://thesaigontimes.vn/siet-chat-va-minh-bach-

hoa-cac.../

Kinh doanh bất động sản luôn là chủ đề nóng sốt được

quan tâm và thảo luận nhiều nhất trong khoảng thời gian

gần đây. Do đó, pháp luật về kinh doanh bất động sản

luôn cần có những thay đổi để điều chỉnh cho phù hợp

với sự phát triển của nền kinh tế. Nghị định

02/2022/NĐ-CP của Chính phủ ("Nghị định 02") có hiệu

lực thi hành từ ngày 01/03/2022 ra đời đã tạo ra một số

thay đổi về hợp đồng kinh doanh bất động sản, bước đầu

dần tạo hành lang pháp lý hoàn chỉnh, rõ ràng nhằm thúc

đẩy phát triển của việc kinh doanh bất động sản, đặc biệt

là bất động sản condotel, officetel. Cùng tìm hiểu thêm

sự thay đổi được nêu trong Nghị định 02 qua bài viết của

Luật sư Trần Thị Kim Nga và Nguyễn Đức Huy của

Phuoc & Partners đã được đăng trên Thời báo kinh tế Sài

Gòn ngày 23/02/2022.

https://thesaigontimes.vn/nhung-thay-doi-can-biet-ve-

hop.../

Chi tiết hơn tại đây: https://phuoc-partner.com/.../nghi-

dinh-02-phat-sung-mo.../

https://thesaigontimes.vn/siet-chat-va-minh-bach-hoa-cac-giao-dich-bat-dong-san/?fbclid=IwAR3cilOIm_3yRNo9SAMX3VQ3DzYZCAbo7NA11fOilcFmEn9i1HEPGaESvUU
https://thesaigontimes.vn/nhung-thay-doi-can-biet-ve-hop-dong-kinh-doanh-bat-dong-san/?fbclid=IwAR0knDLIku_Iu_g_79nFbG-f7dCEtQuRoB0TOBW9lsYSY2lrtT2Rcxwq0YU
https://phuoc-partner.com/vi/nghi-dinh-02-phat-sung-mo-dau-voi-thay-doi-ve-hop-dong-kinh-doanh-bat-dong-san/?fbclid=IwAR2pguBS8wouIRdeqAS_rQOvCIvj_GKTzpNYgy74KKbB6VcnVKtz8wAEfgs


CÁC VỤ KHỦNG HOẢNG CÓ THẬT CỦA

LUẬT SƯ VÀ CÔNG TY LUẬT

Vài tuần trở lại đây, đã có nhiều luật sư bị điều

tra, truy tố vì nhiều lý do khác nhau. Dù sự thật

chưa biết đúng sai nhưng Điều này cho thấy

nghề luật sư không phải là một nghề rất an toàn

như mọi người đều nghĩ. Hàng ngày, luật sư

luôn đối mặt với rất nhiều tình huống pháp lý

phải xử lý mà sự tuân thủ và vi phạm pháp luật

chỉ cách nhau một bước chân. Nếu không khéo

và có bản lĩnh nghề nghiệp vững vàng thì sẽ khó

trụ vững với nghề này. Hãy điểm qua một vài vụ

ngã ngựa đình đám của một số luật sư danh

tiếng trên thế giới.

Để xem thêm chi tiết bài viết, vui lòng truy cập

tại ĐÂY

XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU CÁ NHÂN LUẬT SƯ 

BẰNG CÁCH NÀO? PHẦN 1

Xây dựng thương hiệu cá nhân cho luật sư không

phải là vấn đề xa lạ gì trên thế giới, đặc biệt là ở các

quốc gia đã phát triển nhưng nó vẫn còn là chủ đề

khá mới mẻ tại Việt Nam. Các anh chị luật sư và các

bạn sinh viên luật nào có quan tâm đến chủ đề này

thì có thể tham khảo đường Link bài viết chuyên đề

này của Luật sư Nguyễn hữu Phước nhé.

Để xem chi tiết bài viết, vui lòng truy cập tại ĐÂY:

https://luatsunguyenhuuphuoc.com/cac-vu-khung-hoang.../...
https://luatsunguyenhuuphuoc.com/xay-dung-thuong-hieu.../...


1. Cần 12 suất
Chàng cao bồi bước vào tiệm bán súng tại

Chicago, cao giọng:

– Cho một khẩu Rulô!

– Dạ, chúng tôi có hai loại Rulô, 6 viên và

12 viên, ông cần thứ nào?

– Chờ một lát – Cao bồi bước tới điện thoại

quay số và hỏi – Alô! Ngân hàng A đó phải

không? Cho hỏi ở đó có bao nhiêu người?…

Anh chàng nghe xong, quay sang người bán

hàng:

– Cho loại 12 viên.

2. Nhân chứng

- Quan toà hỏi bị cáo:

– Tại sao anh lại phủ nhận việc có mặt ở

nơi xảy ra vụ án, trong khi những 20 nhân

chứng khẳng định rằng họ trông thấy anh

ở hiện trường?

– Thưa quý tòa, nhưng tôi có thể mời tới

đây hàng trăm nhân chứng không hề

trông thấy tôi ở đó.




