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CÔNG TY CỦA CHÚNG TÔI

Công ty Luật QNT được thành lập năm 2011. Trên cơ sở các sáng lập đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm 

khi làm việc cho công ty luật quốc tế, tổ chức tín dụng và đặc biệt là những giảng viên có thâm niên của 

Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.

Chúng tôi tư vấn và cung cấp các dịch vụ pháp lý hầu hết trong các lĩnh vực cho cả doanh nghiệp và cá 

nhân. Chúng tôi có thế mạnh trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý cho nhà đầu tư nước ngoài, cũng như 

cung cấp giải pháp Quản lý rủi ro pháp lý cho doanh nghiệp (LRM), một dịch vụ đặc biệt của chúng tôi.

Thành lập: QNT là một công ty luật được thành lập và hoạt động theo Giấy phép hoạt động số: 

41.02.1426/TP/ĐKHĐ cấp lần 1 ngày 28/02/2011 bởi Sở Tư pháp Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Sứ mệnh và Nền tảng giá trị: Với mục tiêu “Cùng phát triển bền vững”, tập thể nhân sự của chúng tôi sẽ 

dành kiến thức và thời gian của mình để cung cấp đến khách hàng những giải pháp hiệu quả và toàn diện. 

Chúng tôi tin tưởng sẽ đáp ứng các nhu cầu của khách hàng qua đó tạo dựng và củng cố niềm tin bền 

vững đối với QNT với:

Ÿ Chất lượng: Chúng tôi sẽ cung cấp dịch vụ hiệu quả đến khách hàng và cộng đồng của chúng tôi.

Ÿ Tinh tế: Chúng tôi sẽ theo đuổi cách cư xử và hành vi thích hợp cho những thách thức với niềm 

đam mê và tích cực theo đuổi các mục tiêu của chúng tôi; và

Ÿ Lẽ phải: Trên hết, chúng tôi tin vào sự chính trực, công lý và ngay thẳng.

Hệ thống và Bảo hiểm: Dữ liệu của khách hàng được lưu trữ, đồng bộ và sao lưu tại máy chủ Viettel IDC. 

Quy trình dịch vụ khách hàng được quản lý bởi phần mềm ERP. Dịch vụ của QNT được Bảo hiểm Trách 

nhiệm Nghề nghiệp tại mức VND10.000.000.000 (mười tỷ đồng) bởi Công ty Bảo Hiểm. 

Cơ cấu tổ chức: QNT được quản lý và điều hành bởi Ban Giám đốc và 4 bộ phận pháp lý, cụ thể: Bộ phận 

Pháp lý Tư vấn, Bộ phận Pháp lý Cấp phép, Bộ phận Pháp lý Dịch vụ Ngân hàng và Bộ phận Quản lý Rủi 

ro Pháp lý.



NGƯỜI QUẢN LÝ CỦA CHÚNG TÔI

LÊ THỊ THANH NHÀN  |  Sáng lập & Phó Giám đốc

Bà là thành viên sáng lập của QNT. Bà có thế mạnh trong pháp luật về lao động, kế 
toán, bất động sản, đầu tư, doanh nghiệp và hành chính.

Bà tốt nghiệp thạc sĩ năm 2007 và cử nhân luật năm 2001 tại trường Đại học Luật 
TP.HCM.

Bà có được 15 năm là giảng viên của trường Đại Học Luật Tp. Hồ Chí Minh và có 1 năm làm việc tại Trung 
tâm Tư vấn pháp luật người Hoa tại Tp. Hồ Chí Minh. 

Thông tin liên hệ:

Ÿ Telephone: (+84) 918 483 689

Ÿ Email: nhanle@qntlaw.com 

Hầu hết các thành viên, cố vấn cao cấp, luật sư và cộng sự của chúng tôi đã tích luỹ kinh nghiệm từ nhiều 
năm giảng dạy tại các trường đại học luật hàng đầu Việt Nam, cũng như họ có được kinh nghiệm thực tiễn 
phong phú khi làm việc tại các công ty luật quốc tế và các doanh nghiệp nổi tiếng tại Việt Nam.

LÊ VIỆT TUẤN  |  Sáng lập & Giám đốc điều hành

Ông là sáng lập & giám đốc điều hành của QNT. Ông có thế mạnh trong pháp luật 
về doanh nghiệp, đầu tư, ngân hàng, hợp đồng, sở hữu trí tuệ và M&A.

Ông tốt nghiệp thạc sĩ tại Khoa Luật - Đại học Lund (Thuỵ Điển) năm 2005, và cử 
nhân luật tại Trường Đại học Luật TP.HCM năm 1999.

Ông có được 10 năm làm giảng viên của Trường Đại học Luật TP.HCM và có 2 năm thực tế tại Ngân hàng 
Việt Nam Thương Tín (VietBank) và Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) trước khi QNT được thành lập.

Thông tin liên hệ:

Ÿ Điện thoại: (+84) 916 599 189

Ÿ Email: tuanle@qntlaw.com 



NGƯỜI QUẢN LÝ CỦA CHÚNG TÔI

Chúng tôi không chỉ thông thạo kiến thức pháp lý mà còn am hiểu sâu sắc văn hóa, tập quán địa phương 
và mong muốn của doanh nghiệp. Đặc biệt, chúng tôi có mối quan hệ tốt và am hiểu cách thức làm việc 
của các cơ quan nhà nước, điều này có thể giúp các bên thấu hiểu lẫn nhau nhằm giải quyết những trở 
ngại, vướng mắc pháp lý có thể gặp phải.

PHẠM ĐỨC HƯỚNG  |  Thành viên & Giám đốc

Ông là cộng sự và giám đốc của QNT. Ông có thế mạnh trong pháp luật về xây 
dựng, bất động sản và hợp đồng dân sự.

Ông tốt nghiệp cử nhân luật tại trường Đại học Luật TP.HCM, và cử nhân của Đại 
học xây dựng.

Ông là thành viên của Đoàn luật sư TP. Hồ Chí Minh. Ông có nhiều năm kinh nghiệm trong vai trò người 
quản lý và tư vấn pháp lý của các công ty xây dựng.

Thông tin liên hệ:

Ÿ Telephone: (+84) 903 702 358

Ÿ Email: phuongpham@qntlaw.com 



NHÂN SỰ CHỦ CHỐT CỦA CHÚNG TÔI

ĐINH QUỐC PHÚ  |  Quản lý Dịch vụ pháp lý Ngân hàng

Ông là quản lý Bộ phận Dịch vụ pháp lý Ngân hàng.Ông có thế mạnh trong pháp 
luật về ngân hàng, bất động sản, thủ tục công chứng và đăng ký giao dịch bảo 
đảm.

Ông tốt nghiệp cử nhân luật tại trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh. Ông là thành 

Ông có hơn 10 năm kinh nghiệp trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý ngân hàng, điển hình như: HSBC, 
ANZ, Shinhan, Commonwealth, Standard Chartered, Bank of China,...

NGUYỄN THỊ XUÂN PHƯỢNG  |  Quản lý Dịch vụ pháp lý Ngân hàng

Bà là quản lý Bộ phận Dịch vụ pháp lý Ngân hàng. Bà có thế mạnh trong pháp luật 
về ngân hàng, bất động sản, thủ tục công chứng và đăng ký giao dịch bảo đảm.

Bà tốt nghiệp cử nhân luật và cử nhân kinh tế tại trường Đại học Kinh tế Tp. Hồ Chí 
Minh. Bà là thành viên của Đoàn luật sư Tp. Hồ Chí Minh.

Bà có hơn 10 năm kinh nghiệp trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý ngân hàng, điển hình như: HSBC, ANZ, 
Shinhan, Commonwealth, Standard Chartered, Bank of China, BNP Paripas, Siam Commercial Bank, 
Hong Leong, Bayer,...

TRẦN DUY LONG  |  Quản lý Giám sát chất lượng dịch vụ

Ông là quản lý phụ trách giám sát chất lượng dịch vụ.Ông có thế mạnh trong pháp 
luật về pháp chế ngân hàng, bất động sản, quản lý và thu hồi nợ, tố tụng.

Ông tốt nghiệp cử nhân luật tại trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, và đạt được 
các chứng chỉ hành nghề định giá, môi giới, quản lý giao dịch bất động sản.

Ông có hơn 15 năm kinh nghiệp trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý, điển hình: Ngân hàng ACB, Vietbank, 
WesternBank, PVcomBank, Công ty CP ĐT&KD BĐS Phượng Việt,...



OUR ASSOCIATES

BÙI NGỌC DƯƠNG  |  Cộng sự pháp lý cao cấp

Ông là cộng sự pháp lý cao cấp của QNT. Ông có thế mạnh trong tư vấn pháp lý, 
chuyển giao công nghệ và sở hữu trí tuệ.

Ông tốt nghiệp cử nhân Đại học Bách khoa Hà Nội và cử nhân luật kinh tế tại Đại 
học Luật Hà Nội. Ông là thành viên của Đoàn luật sư Tp. Hà Nội.

Ông có được nhiều kinh nghiệm trong thời gian làm việc tại Công ty Luật Dương & Partners, Vision & 
Associates (2002-2006), Luật sư Thành viên tại Bizconsult Law Firm (2006-2009), Luật sư thành viên và 
sáng lập tại Aliat Legal (2009-2012).

ĐẶNG ANH QUÂN  |  Cộng sự pháp lý cao cấp

Ông là cộng sự pháp lý cao cấp của QNT. Ông có thế mạnh trong pháp luật về bất 
động sản, xây dựng, doanh nghiệp và hợp đồng.

Ông tốt nghiệp tiến sĩ luật năm 2011 và thạc sĩ luật 2005 tại Khoa luật – Đại học 
Lund (Thụy Điển), và cử nhân luật tại Đại học Luật TP. HCM năm 2001.

Ông đã có được nhiều kinh nghiệm thực tế trong quá trình làm việc tại Công ty Luật Russin Vicchi, Công ty 
CP Bất động sản Mesa và với hơn 15 năm là giảng viên Đại học Luật TP. HCM.

NGUYỄN BĂNG TÚ  |   Cộng sự pháp lý cao cấp

Bà là cộng sự pháp lý cao cấp của QNT. Bà có thế mạnh trong pháp luật về lao 
động, tố tụng, doanh nghiệp và hợp đồng.

Bà tốt nghiệp thạc sĩ năm 2005 và cử nhân luật năm 1999 tại trường Đại học Luật 
TP.HCM. Bà là thành viên của Đoàn luật sự Tp. HCM.

Bà có nhiều năm làm giảng viên của trường Đại Học Luật TP.HCM và nhiều năm là luật sự thành viên của 
Công ty Luật Tâm & Cộng sự.



KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU

Một số Khách hàng tiêu biểu mà chúng tôi đã cung cấp dịch vụ pháp lý trong thời gian qua. Chúng tôi luôn 
trân trọng về cơ hội được làm việc với Quý Khách hàng.

Tập đoàn đa lĩnh vực Truyền thông và IT Sản xuất và Dịch vụ

Dầu khí Ngân hàng và Tài chính Cà phê và Nông sản



Chúng tôi tư vấn và cung cấp các dịch vụ pháp lý liên quan đến hầu hết các lĩnh vực pháp lý trong hoạt 
động kinh doanh và giao dịch dân sự cho cả doanh nghiệp và cá nhân, bao gồm:

Ÿ Đầu tư, Doanh nghiệp quản lý, Thương mại và Hợp đồng: dự án đầu tư; thủ tục pháp lý về thành 
lập, thay đổi, giải thể, phá sản doanh nghiệp; các hoạt động thương mại và tranh chấp; hợp đồng đầu 
tư và thương mại; giao dịch nhượng quyền, mua bán và sáp nhập (M&A).

Ÿ Bất động sản, Xây dựng và Đấu thầu: dự án xây dựng và đấu thầu; thủ tục pháp lý về cấp phép và 
phê duyệt xây dựng; thẩm định pháp lý đối với tài sản bất động sản; thỏa thuận bất động sản và hợp 
đồng xây dựng.

Ÿ Chứng khoán, Ngân hàng, Thuế và Tài chính: chào bán chứng khoán vốn, chào bán chứng khoán 
nợ và các vấn đề liên quan đến quỹ đầu tư; tổ chức và quản lý tổ chức tín dụng; hợp đồng tín dụng và 
các giao dịch bảo đảm (cho vay, cầm cố, thế chấp, cho thuê tài chính và các giao dịch khác); thanh toán 
và thu nợ, thỏa thuận mua bán nợ; thủ tục pháp lý về giao dịch vay.

Ÿ Hợp đồng lao động, Quản lý và Tranh chấp lao động: nội quy lao động và các quy định khác của 
doanh nghiệp; giấy phép lao động; hợp đồng và chế độ lao động; xử lý kỷ luật người lao động và chấm 
dứt hợp đồng lao động.

Ÿ Thừa kế, Hôn nhân và Gia đình: các thủ tục pháp lý về hôn nhân và ly hôn; quan hệ cha mẹ - con cái; 
xác định tài sản thuộc sở hữu riêng và tài sản chung trong thời kỳ hôn nhân.

Ÿ Giao dịch dân sự và kiện tụng: thỏa thuận mua bán, tặng cho, ủy quyền,...; Tòa án và Trọng tài trong 
các vụ án hình sự, dân sự, thương mại, hành chính và tranh chấp lao động.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG



QUẢN LÝ RỦI RO PHÁP LÝ

Để thiết lập các cơ chế tối ưu đảm bảo phát triển bền vững của doanh nghiệp, Công ty Luật QNT cung cấp 
cho khách hàng với dịch vụ Quản lý rủi ro pháp lý (LRM) trong các lĩnh vực:

Ÿ Quản lý và Điều hành doanh nghiệp;

Ÿ Giao dịch và Hợp đồng; và

Ÿ Quản lý nguồn nhân lực.

Mục đích của Dịch vụ LRM là: 

Ÿ Để giúp các doanh nghiệp nhận ra và có biện pháp tối ưu để khắc phục những rủi ro pháp lý có thể xảy 
ra;

Ÿ Cùng với các doanh nghiệp, để xem xét và thiết lập hệ thống biểu mẫu, quy trình và các văn bản quản 
lý nội bộ để thiết lập hệ thống quản lý của doanh nghiệp.

Quy trình LRM thông thường sẽ bắt đầu bằng việc khảo sát và xác định tình hình của doanh nghiệp. Từ 
kết quả đó, QNT sẽ đưa ra những đánh giá và đề xuất giải pháp cho doanh nghiệp. Chúng sẽ được cụ thể 
hóa trong các quy trình làm việc, các biểu mẫu được soạn thảo bởi các chuyên gia của QNT.



QUY TRÌNH LÀM VIỆC VÀ LIÊN HỆ

Sau đây là quy trình chung của Công ty Luật QNT trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng, trừ 
trường hợp dịch vụ pháp lý của khách hàng được thực hiện theo quy trình riêng hoặc dịch vụ pháp lý 
thường xuyên.
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