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Về chúng tôi
NaciLaw
(National Citizen Law)
NaciLaw là công ty chuyên sâu về pháp luật cho Doanh nghiệp 
và Sở hữu trí tuệ. Chúng tôi cung cấp giải pháp pháp lý toàn 
diện để Doanh nghiệp hoạt động và kinh doanh tuân thủ quy 
định pháp luật an toàn, giúp Doanh nghiệp nâng cao năng lực 
cạnh tranh thông qua phát triển và bảo vệ các tài sản vô hình. 

NaciLaw tự hào đã và đang hỗ trợ doanh nghiệp quản trị, 
phòng trừ rủi ro và xây dựng hệ thống bảo vệ tài sản trong 
doanh nghiệp. Qua đó nỗ lực phát triển sứ mệnh hỗ trợ phát 
triển bền vững cho các doanh nghiệp Việt Nam.

SỨ MỆNH
Sứ mệnh của NaciLaw là cung cấp các giải pháp pháp lý tối ưu 
dựa trên hệ thống pháp luật Việt Nam, thông lệ quốc tế nhằm 
đảm bảo an toàn cho Khách hàng. NaciLaw theo đuổi sứ mệnh 
này bởi hơn 10 năm tư vấn, Chúng tôi nhận thấy nhiều Khách 
hàng do không có giải pháp pháp lý phù hợp đã bị thiệt hại 
hoặc xung đột trong quá trình kinh doanh. 
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GIÁ TRỊ CỐT LÕI

01
02

03
04

05

1.An toàn: Chúng tôi hiểu rằng để xây dựng Doanh nghiệp 
phát triển bền vững, hoạt động tuân thủ các chính sách, pháp 
luật sẽ tạo ra sự an toàn cho Khách hàng. Vì vậy sự an toàn 
của Khách hàng là ưu tiên hàng đầu tại NaciLaw. 

2.Tập trung vào giải pháp: Đem lại cho Khách hàng những giải 
pháp tối ưu, vận dụng linh hoạt dựa trên các quy định của 
pháp Luật nhằm hỗ trợ KH đạt hiệu quả cao nhất. 

3.Trung thực: Với Khách Hàng, với Nhân Viên, với Đối Tác và 
với chính mình. 

4.Khách hàng làm trung tâm: Đặt Khách hàng là trung tâm 
của mọi suy nghĩ và hành động, phục vụ khách hàng bằng sự 
tử tế, tận tâm mang lại dịch vụ trải nghiệm khách hàng tốt 
nhất, hướng đến sự hài lòng của Khách hàng. 

5.Đề cao giá trị con người: NaciLaw tin rằng, con người phù 
hợp là tài sản quý giá của Doanh nghiệp. Chúng tôi đề cao 
những giá trị, phẩm chất, phù hợp với văn hoá doanh nghiệp 
mà mình xây dựng, đồng thời liên tục phát triển nâng cấp nhân 
sự, nhằm đáp ứng các nhu cầu của Khách hàng. 
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04

0506

07 Xử lý
rủi ro
(nếu có)

PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN CÔNG VIỆC XUẤT SẮC

CÁCH TIẾP CẬN
CỦA CHÚNG TÔI

01. Lean - làm đúng ngay từ đầu

Từng dịch vụ đều được thực hiện theo quy trình tối ưu, nhằm vận hành bài bản. Các giải pháp khi được 
đề xuất được kiểm tra, phản biện qua nhiều bước, nhằm giảm thiểu tối đa các rủi ro mà Khách hàng gặp 
phải trong quá trình kinh doanh và vận hành Doanh Nghiệp

02. Trải nghiệm KHÁCH HÀNG

Hướng đến việc cá nhân hoá từng Khách hàng

03. Môi trường làm việc hiệu quả cao

Đội ngũ Luật sư, Chuyên gia tư vấn am hiểu pháp luật, có kiến thức, kinh nghiệm sâu trong các lĩnh vực. 

04. Tối ưu hoá

Các giải pháp không tạo ra giá trị cho Khách hàng đều bị coi là lãng phí. Tại NaciLaw, Chúng tôi hướng 
đến việc đổi mới, sáng tạo, cập nhật liên tục các quy định của pháp luật, án lệ, thông lệ quốc tế, nhằm 
cung cấp thêm các giải pháp toàn diện cho Khách hàng. 

01
Tiếp nhận 
thông tin & 
Phân tích
dữ liệu/
hồ sơ

02
Điều tra 
và đưa ý 
kiến tư 
vấn

03
Thực
hiện
công
việc

Tiến hành
điều chỉnh 
(nếu có)

Theo dõi 
Bàn giao
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DỊCH VỤ
CỦA CHÚNG TÔI

01 Tư vấn pháp luật
Doanh nghiệp

02 Tư vấn pháp lý dự án, mua, bán,
sáp nhập Doanh nghiệp (M&A)

03 Tư vấn Pháp luật
Sở hữu trí tuệ.

04 Tư vấn đàm phán,
giải quyết tranh chấp

DỊCH VỤ
CỦA CHÚNG TÔI

01 Tư vấn pháp luật
Doanh nghiệp

02 Tư vấn pháp lý dự án, mua, bán,
sáp nhập Doanh nghiệp (M&A)

03 Tư vấn Pháp luật
Sở hữu trí tuệ.

04 Tư vấn đàm phán,
giải quyết tranh chấp
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01
Tư vấn pháp luật
Doanh nghiệp
NaciLaw cung cấp cho khách hàng dịch vụ tư vấn toàn diện về 
quản trị doanh nghiệp và các vấn đề tuân thủ pháp luật của 
doanh nghiệp nhằm giảm thiểu tối đa hoặc phòng ngừa 
những rủi ro tiềm ẩn như trách nhiệm dân sự, hình sự, phạt vi 
phạm hành chính và những rủi ro pháp lý khác có thể gây bất 
lợi đến hoạt động kinh doanh của khách hàng. Dịch vụ của 
Chúng tôi bao gồm: 

• Tư vấn pháp lý thường xuyên cho Doanh nghiệp

• Tư vấn pháp luật Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

• Tư vấn pháp luật Đầu tư ra nước ngoài.

• Tư vấn thỏa thuận Cổ đông; Thỏa thuận Thành viên công ty.

• Tư vấn Phân quyền của Hội đồng quản trị; Hội đồng thành 
viên công ty.

• Tư vấn, xây dựng phương án phát hành Cổ phiếu; Trái phiếu 
doanh nghiệp.
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NaciLaw cung cấp cho khách hàng dịch vụ tư vấn toàn diện về 
quản trị doanh nghiệp và các vấn đề tuân thủ pháp luật của 
doanh nghiệp nhằm giảm thiểu tối đa hoặc phòng ngừa 
những rủi ro tiềm ẩn như trách nhiệm dân sự, hình sự, phạt vi 
phạm hành chính và những rủi ro pháp lý khác có thể gây bất 
lợi đến hoạt động kinh doanh của khách hàng. Dịch vụ của 
Chúng tôi bao gồm: 

• Tư vấn pháp lý thường xuyên cho Doanh nghiệp

• Tư vấn pháp luật Đầu tư nước ngoài vào Việt Nam

• Tư vấn pháp luật Đầu tư ra nước ngoài.

• Tư vấn thỏa thuận Cổ đông; Thỏa thuận Thành viên công ty.

• Tư vấn Phân quyền của Hội đồng quản trị; Hội đồng thành 
viên công ty.

• Tư vấn, xây dựng phương án phát hành Cổ phiếu; Trái phiếu 
doanh nghiệp.

02
Tư vấn pháp lý dự án, mua, bán,
sáp nhập Doanh nghiệp (M&A)
NaciLaw cung cấp cho khách hàng dịch vụ pháp lý liên quan 
tới mua, bán, sáp nhập Doanh nghiệp bao gồm:

• Thẩm định pháp lý doanh nghiệp trước khi giao dịch.

• Thẩm định pháp lý dự án trước khi giao dịch.

• Tư vấn các giải pháp tối ưu trước khi giao dịch.

• Xây dựng, phản biện các hợp đồng, thỏa thuận cổ đông; thỏa 
thuận thành viên.

• Tư vấn xác định giá trị doanh nghiệp trước khi giao dịch.

• Tư vấn pháp lý dự án nhà ở; dự án khu Công nghiệp
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03
Tư vấn Pháp luật
Sở hữu trí tuệ.
NaciLaw là tổ chức đại diện sở hữu công nghiệp của Cục Sở 
Hữu Trí Tuệ Việt Nam. Chúng tôi có những những Luật sư, 
chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm để cung cấp cho các 
đơn vị đối tác, khách hàng các dịch vụ xác lập quyền sở hữu trí 
tuệ, khai thác, thực thi quyền cho đến việc bảo vệ quyền sở 
hữu trí tuệ của khách hàng trong nước và cả tại nước ngoài. 
Các dịch vụ pháp lý về sở hữu trí tuệ của chúng tôi tập trung 
trong các lĩnh vực: 

• Nhãn hiệu;

• Sáng chế;

• Kiểu dáng công nghiệp;

• Quyền đối với giống cây trồng;

• Thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn;

• Chuyển giao công nghệ;

• Quyền tác giả, Quyền liên quan đến quyền tác giả.

01 02

03

05
04

06

ĐĂNG KÝ

Li xăng,
Nhượng quyền
thương mại.

Quản trị tài sản
Sở hữu trí tuệ

cho Doanh nghiệp

Xử lý vi phạm

GIA HẠN

SỬA ĐỔI

CÁC CÔNG VIỆC THỰC HIỆN
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04
Tư vấn đàm phán,
giải quyết tranh chấp
NaciLaw với đội ngũ Luật sư tranh tụng sẽ hỗ trợ khách hàng 
đàm phán, hòa giải, giải quyết các tranh chấp phát sinh tại Tòa 
án, trọng tài. Với nhiều kinh nghiệm chuyên sâu về hoạt động 
tố tụng, kiến thức pháp lý đa dạng cùng với tôn chỉ luôn đặt 
quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng lên hàng đầu, 
Chúng tôi tự tin sẽ cung cấp các giải pháp giúp khách hàng tối 
ưu thời gian đàm phán, giải quyết các tranh chấp phát sinh.
Chúng tôi có thể đưa ra các giải pháp tối ưu nhất cho khách 
hàng trong việc giải quyết tranh chấp, đặc biệt ở nhiều lĩnh vực 
khác nhau như tranh chấp thương mại, kinh tế, xử lý vi phạm 
quyền Sở hữu trí tuệ, Dân sự.
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BAN GIÁM ĐỐC 

LUẬT SƯ TƯ VẤN/ CHUYÊN GIA

LUẬT SƯ/ĐẠI DIỆN SHCN:

LÊ NGỌC ANH
LUẬT SƯ:

ĐẶNG QUÝ TIÊN
LUẬT SƯ:

BÙI THỊ LAN

LUẬT SƯ:

NGUYỄN TRƯỜNG MINH
LUẬT SƯ:

DƯƠNG VĂN QUANG

LUẬT SƯ:

NGUYỄN THUÝ ĐẠT
LUẬT SƯ:

NGUYỄN THỊ VÂN
LUẬT SƯ:

BÙI CÔNG DŨNG

LUẬT SƯ:

ĐẶNG THỊ HỒNG ƠN
TRỢ LÝ LUẬT SƯ:

NGUYỄN ĐỨC MẠNH
TRỢ LÝ LUẬT SƯ:

HỒ THỊ THUỲ TRANG
TRỢ LÝ LUẬT SƯ:

VƯƠNG THỊ OANH

TRỢ LÝ LUẬT SƯ:

ĐỒNG DIỄM
TRỢ LÝ LUẬT SƯ:

ĐỖ THÀNH LONG
TRỢ LÝ LUẬT SƯ:

MẪN HOA

TRỢ LÝ LUẬT SƯ:

ĐẶNG THỊ THẢO ANH

ĐỘI NGŨ
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KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU
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Văn phòng Hà Nội 
Phòng 601, tầng 06, tòa nhà 169 Nguyễn Ngọc Vũ, 
Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam.

Văn phòng Hồ Chí Minh
Lô A Số 974, đường Trường Sa, Phường 12, Quận 3, 
TP. Hồ Chí Minh

Văn phòng Hàn Quốc
21-15, Dongnam-ro 9 gil, Songpa-gu,
Seoul, Korea.

https://nacilaw.com
https://dangkybanquyen.vn

info@nacilaw.com

09789 38 505
090 160 1199


