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SIGLAW FIRM miền Bắc:   
Địa chỉ: Tầng 12A Tòa nhà Sao Mai, 
số 19 đường Lê Văn Lương, Phường 
Nhân Chính, Thanh Xuân, Hà Nội.  
SĐT: 0936.111.248 hoặc 0963.111.248 

SIGLAW FIRM miền Nam: 
Địa chỉ: Tòa Vietcombank, Tầng 21, 
số 5 đường Quảng trường Mê Linh, 
Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành 
phố Hồ Chí Minh.
SĐT: 0963.313.693 

Quần Đảo Hoàng Sa

Trong những năm qua, SIGLAW FIRM đã thực hiện thành công nhiều dự 
án tư vấn đầu tư, tư vấn pháp lý thường xuyên cho doanh nghiệp và đã 
giúp hoạt động thúc đẩy đầu tư nước ngoài vào Việt Nam ngày càng gia 
tăng mạnh mẽ. Với lợi thế của mình, ngoài các luật sư chuyên môn cao 
trong nước, SIGLAW FIRM còn là nơi hội tụ nhiều chuyên gia tư vấn 
pháp lý nước ngoài giàu kinh nghiệm và uy tín, giữ những vai trò chủ 
chốt quan trọng trong các Hiệp hội doanh nghiệp, diễn đàn doanh 
nghiệp nghiệp Việt Nam.

Quần Đảo Trường Sa
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ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ VÀ CHI NHÁNH HOẠT ĐỘNG

0967 818 020

0967 818 020



SIGLAW CUNG CẤP CÁC DỊCH VỤ

Tư vấn đầu tư, tư vấn dự án, thành 
lập công ty và hoàn thiện hệ thống 
pháp lý doanh nghiệp mới thành 
lập; Tư vấn và thực hiện các thủ tục 
pháp lý cho Dự án đầu tư (IRC), tổ 
chức kinh tế (ERC) và các giấy phép 
con, giấy phép hành nghề (đối với 
ngànhngành nghề kinh doanh có điều 
kiện) cho nhà đầu tư mới thành lập 
sao cho tối ưu về thời gian, chi phí 
và đảm bảo đúng quy định pháp 
luật Việt Nam

Tư vấn các ngành nghề kinh doanh 
có điều kiện, dịch vụ xin giấy phép 
con, tư vấn lợi thế doanh nghiệp, 
các chính sách ưu đãi cụ thể cho 
từng loại hình doanh nghiệp theo 
pháp luật Việt Nam; phân tích rủi ro 
pháp lý, quản trị doanh nghiệp 

Tư vấn giấy phép lao động, visa, 
thẻ tạm trú, các loại hình chuyển 
đổi giấy phép và thị thực cho người 
lao động nước ngoài làm việc tại 
Việt Nam.
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Tư vấn, lập báo cáo khảo sát thị 
trường trong cả nước hoặc theo 
khu vực cho nhà đầu tư nước ngoài 
trước khi thực hiện đầu tư vào Việt 
Nam: tư vấn lựa chọn địa điểm 
thực hiện dự án đầu tư, các ưu đãi 
đối với hoạt động đầu tư theo từng 
khukhu vực, báo cáo khảo sát về dịch 
vụ ăn uống; thị trường kinh doanh 
bắt động sản; hàng tiêu dùng...

Tư vấn pháp lý thường xuyên cho 
doanh nghiệp: tư vấn luật lao động; 
luật doanh nghiệp; luật bảo hiểm xã 
hội, tư vấn soạn thảo hợp đồng lao 
động, các hợp đồng phát sinh trong 
hoạt động kinh doanh; luật quản lý 
thuế, kế toán, kiểm toán 

Tư vấn giải pháp về tài chính, công 
nghệ, marketing quản trị doanh 
nghiệp, quản trị rủi ro trong doanh 
nghiệp
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MỤC TIÊU

     Mục tiêu của SIGLAW là xây dựng một tổ chức tư vấn luật 
chuyên nghiệp tại Việt Nam nhằm bảo vệ tối đa lợi ích cho các khách 
hàng là các nhà đầu tư trong và ngoài nước, các doanh nghiệp hoạt 
động trong mọi lĩnh vực, thông qua việc cung cấp những dịch vụ pháp 
lý, giải pháp xử lý và phòng ngừa rủi ro pháp lý doanh nghiệp. Sự kết 
hợp giữa đội ngũ luật sư Việt Nam và Chuyên gia nước ngoài giúp 
chúng tôi đưa ra giải pháp hợp lý khi tư vấn các vấn đề liên quan đến 
luậtluật Việt Nam mà vẫn bảo vệ lợi ích của khách hàng theo chuẩn mực 
Quốc tế cao nhất.
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Siglaw được đánh giá là một trong những công ty tư vấn luật hàng đầu 

Việt Nam. Với đội ngũ luật sư và tư vấn viên chuyên nghiệp, giàu kinh 

nghiệm, Siglaw tự hào là một trong những sự lựa chọn đúng đắn nhất 

của Quý doanh nghiệp.

06 LÝ DO NÊN CHỌN SIGLAW
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GIỚI THIỆU ĐỘI NGŨ CHUYÊN GIA SIGLAW
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  Với hơn 12 năm kinh nghiệm 
hành nghề thực tiễn, ông Lê Minh 
Tâm đã trực tiếp đảm nhiệm hơn 
600 cuộc tư vấn tài chính và pháp lý 
chuyên sâu trong các lĩnh vực như 
tài chính ngân hàng, năng lượng, y 
tế, sản xuất công nghiệp nặng, xây 
dựdựng và khoáng sản. Ông Lê Minh 
Tâm cũng là kiểm toán viên, thẩm 
định viên và nhà nghiên cứu chính 
sách. Cùng với đội ngũ của mình, 
ông Tâm đã tư vấn cho gần 20 
doanh nghiệp niêm yết thành công 
trên sàn chứng khoán HNX và 
HOSEHOSE trong những năm từ 2015 
đến 2018.

Ông Lê Minh Tâm 
Thạc sỹ Luật Kinh tế - Kiểm toán 
viên - Thẩm định viên - Chuyên gia 

Tài chính cao cấp

  NCS Luật Kinh tế - Thạc sỹ Luật - 
Luật sư Lê Dung với hơn 12 năm kinh 
nghiệm tư vấn phong phú và sâu 
rộng trong lĩnh vực pháp luật hợp 
đồng, kinh doanh bất động sản, pháp 
lý doanh nghiệp, tư vấn đầu tư cho 
nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào 
ViệtViệt Nam và các lĩnh vực liên quan 
đến sở hữu trí tuệ. Giám đốc công ty 
Luật TNHH Siglaw đã tư vấn nhiều 
hợp đồng về tái cấu trúc doanh 
nghiệp, quản trị doanh nghiệp và 
hoàn thiện hệ thống pháp lý cho 
nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nnước ngoài. Hiện nay, NCS Luật Kinh 
tế - Thạc sỹ Luật - Luật sư Lê Dung là 
thành viên của đoàn luật sư thành 
phố Hà Nội.

Bà Lê Dung (Elena)
NCS Luật Kinh tế - Thạc sỹ - Luật sư 

Tổng Giám đốc công ty
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Chuyên gia pháp lý nước ngoài

  Ông Kim Minsu là chuyên gia tư 
vấn Pháp lý doanh nghiệp cho 
khối các doanh nghiệp Hàn Quốc 
tại SigLaw. Ông Kim có hiểu biết 
sâu rộng về hệ thống pháp luật 
Việt Nam. Hơn 14 năm hoạt động 
và sinh sống tại Việt Nam, ông 
KimKim đã đưa những hiểu biết của 
mình về văn hóa Hàn Quốc và hỗ 
trợ, trực tiếp tư vấn các hợp đồng 
tư vấn pháp lý trong lĩnh vực tư 
vấn đầu tư, ưu đãi đầu tư, xúc tiến 
thương mại đầu tư cho nhiều 
doanh nghiệp Hàn Quốc vào Việt 
Nam. Nam. 
  Ông Kim đã tốt nghiệp Khoa 
Luật - Trường Đại Học Quốc Gia Hà 
Nội và tham gia khóa đào tạo 
hành nghề Luật Sư tại Học viện Tư 
Pháp.

Ông Kim Minsu 

  Ông Lee Yong Woo là chuyên gia 
pháp lý doanh nghiệp Hàn Quốc tại 
Siglaw. Với kinh nghiệm hơn 14 năm 
hành nghề, ông Lee đã tư vấn và kết 
nối thành công cho rất nhiều doanh 
nghiệp cũng như Tập đoàn Hàn 
Quốc đầu tư vào thị trường Việt Nam 
vớivới các ngành nghề đa dạng như: 
Bất động sản, dệt may, cơ khí, điện, 
thương mại dịch vụ... Ông Lee có thể 
giao tiếp thành thạo tiếng Anh và 
tiếng Việt.
  Ông Lee đã tốt nghiệp tại Khoa 
Luật Kinh tế - Trường Đại học Quốc 
Gia Hà Nội và tham gia khóa đào tạo 
hành nghề Luật Sư tại Học viện Tư 
pháp.

Ông Lee Yong Woo  
Chuyên gia pháp lý nước ngoài
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  Bà Thủy đã có nhiều năm kinh 
nghiệm tư vấn pháp lý trong các 
lĩnh vực khác nhau như tư vấn 
pháp lý doanh nghiệp, sở hữu trí 
tuệ, mua bán & sáp nhập, tư vấn 
đầu tư. Ngoài ra, bà Thủy còn là 
chuyên gia tư vấn về các ngành 
ngnghề kinh doanh có điều kiện. Bà 
đã trực tiếp tư vấn và hỗ trợ xin 
hàng trăm hồ sơ với các loại giấy 
phép có điều kiện cho các nhà đầu 
tư nước ngoài khi hoạt động kinh 
doanh tại Việt Nam. 
  Bên cạnh lĩnh vực tư vấn pháp lý, 
bà Thủy còn là chuyên gia tư vấn và 
tháo gỡ các vấn đề về kế toán và 
thuế cho doanh nghiệp. Bà hiện 
đang phụ trách tư vấn kế toán, 
thuế, kế toán nội bộ cho các doanh 
nghiệp trong nước và doanh 
nghiệp nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.

Bà Nguyễn Thị Thủy   
Chuyên gia pháp lý doanh nghiệp 

Chuyên gia tư vấn thuế

  CPA Phạm Ngọc Quân với hơn 
14 năm là Chủ nhiệm Kiểm toán 
các BCTC chuyển đổi IERS, GAAP, 
IAS cho các tập đoàn đa quốc gia 
và các BCTC hợp nhất các TCT Nhà 
nước, mang lại những giá trị tư 
vấn cao cấp về thuế, quản trị rủi 
roro, kiểm soát nội bộ và chuyển giá. 
Một số doanh nghiệp, tập đoàn 
tiêu biểu đã kiểm toán: 
- Hợp nhất: EVN, Petrolimex,      
Vinaconex, Thành Công,.... 
- DN nước ngoài: Boyd, Galtronics, 
DYT, Intercontinental Hotel, Sany, 
Tachibana...... 
- DN niêm yết: HVN, NCS, VCG, VIP, 
NSC, PNX,.... 
-- Tổ chức tín dụng: BIDV,         
Agribank, MB Capital, Ocean 
Group.... Tiểu sử: Deloitte Việt 
Nam, Tập đoàn BRG, GARENA. 

Ông Phạm Ngọc Quân
Chuyên gia tài chính - Kiểm toán 
viên | Thẩm định viên - CIA (The iiA) 
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  Bà Nguyễn Nhật Vy hiện là 
chuyên viên pháp lý cao cấp trong 
lĩnh vực tư vấn pháp lý doanh 
nghiệp trong nước của công ty 
Siglaw.
    Bà Nguyễn Nhật Vy đã có nhiều 
năm kinh nghiệm tư vấn chuyên 
sâu trong lĩnh vực pháp luật 
doanh nghiệp, pháp lý đầu tư cho 
các nhà đầu tư nước ngoài khi bắt 
đầu đặt chân vào thị trường Việt 
Nam. Đồng thời, bà cũng là 
chuchuyên gia đàm phán hợp đồng, 
cố vấn quản trị doanh nghiệp cho 
nhiều doanh nghiệp có vốn đầu tư 
nước ngoài tại Việt Nam. Trong 
suốt quá trình công tác của mình, 
bà đã trực tiếp tư vấn thành công 
và giúp đỡ nhiều doanh nghiệp 
muamua bán, sáp nhập, tái cấu trúc 
các loại hình doanh nghiệp vừa và 
nhỏ, hỗ trợ và tư vấn lợi thế pháp 
lý doanh nghiệp cho nhiều ngành 
nghề kinh doanh, đặc biệt pháp 
luật về thuế.

Bà Nguyễn Nhật Vy
Trợ lý luật sư

Chuyên gia pháp lý

Ông Nguyễn Duy Dương 
Chuyên gia tài chính - Thẩm định giá
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  Bà Trần Thuỳ Dương là luật sư, 
chuyên gia tư vấn cao cấp trong 
lĩnh vực pháp luật lao động, bảo 
hiểm xã hội,... đặc biệt trong lĩnh 
vực tư vấn cho lao động nước ngoài 
làm việc tại Việt Nam. Bà đã trực 
tiếp xử lý các hồ sơ visa, giấy phép 
lalao động, thẻ tạm trú ở nhiều tình 
huống khác nhau cho hàng trăm 
lao động nước ngoài khi đến làm 
việc tại Việt Nam. Hiện nay, bà là 
chuyên gia pháp lý phụ trách toàn 
bộ mảng pháp luật lao động, bảo 
hiểm, quản lý lao động nước ngoài 
tại tại Công ty Luật Siglaw.

Bà Trần Thuỳ Dương
Luật sư tư vấn Phòng lao động 

nước ngoài

  Ông Trần Minh Ngọc là luật sư, 
chuyên gia pháp lý đặc biệt trong 
lĩnh vực tư vấn pháp luật lao động, 
tư vấn visa - giấy phép lao động - 
thẻ tạm trú cho người lao động 
nước ngoài. Ông là người đã trực 
tiếp xử lý và tháo gỡ rất nhiều 
trtrường hợp khó trong quá trình tư 
vấn về pháp luật lao động. Ông 
Ngọc hiện đã tư vấn cho hơn 100 
doanh nghiệp trong nhiều ngành 
nghề, lĩnh vực khác nhau và hiện 
nay là người phụ trách phòng 
khách hàng lao động nước ngoài 
của Sigcủa SigLaw.
 

Ông Trần Minh Ngọc
Luật sư tư vấn Luật lao động



SIGLAW 
PROFILE 13

  Ông Phạm Bá Tuyền là một 
trong những cố vấn luật thuế và 
tài chính cao cấp tại Công ty Luật 
Siglaw. Với hơn 12 năm kinh 
nghiệm hoạt động thực tiễn trong 
lĩnh vực pháp luật thuế, tài chính 
và kiểm toán, ông đã trực tiếp 
ththực hiện hơn 600 cuộc tư vấn tài 
chính, kiểm toán tại nhiều loại 
hình doanh nghiệp với ngành 
nghề đa dạng. Ông cũng là một 
chuyên gia về thẩm định giá và tư 
vấn Due Diligence.  
  Trước khi đảm nhiệm vai trò cố 
vấn cao cấp tại Siglaw, ông là 
chuyên gia tư vấn, kiểm toán viên 
tại Công ty kiểm toán Deloitte 
trong giai đoạn 2011-2016. Trong 
suốt quá trình công tác, ông 
Tuyền đã trực tiếp điều hành 
nhiềunhiều cuộc kiểm toán lớn trong và 
ngoài nước.

Ông Phạm Bá Tuyền
Chuyên gia tài chính - Thuế
Kiểm toán viên - CPA - ACCA

  Với hơn 12 năm kinh nghiệm và 
trực tiếp phụ trách cho hơn 300 
doanh nghiệp về pháp luật thuế, 
thẩm định giá, kiểm toán. Trong 
đó, ông Ánh là chuyên gia tư vấn 
chuyên sâu nhiều năm cho các 
doanh nghiệp như: Tổng Công ty 
CàCà phê Việt Nam, Tổng Công ty 
Cửu Long, Tổng Công ty Đầu tư 
phát triển đường cao tốc Việt 
Nam…
  Trong nhiều năm công tác, ông 
Ánh đã trực tiếp tư vấn điều hành 
nhiều dự án lớn trong và ngoài 
nước. Tư vấn và tháo gỡ thành 
công cho hàng trăm trường hợp 
khách hàng khác nhau. Hiện nay, 
ông Ánh là chuyên gia tư vấn tài 
chính,chính, thuế cao cấp cho các 
doanh nghiệp khách hàng thường 
xuyên của Siglaw.

Ông Đồng Ngọc Ánh
Kiểm toán viên - Thẩm định viên 
Chuyên gia tài chính, pháp lý DN
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  Bà Đào Thị Vân Anh là kiểm toán 
viên, chuyên gia tư vấn luật thuế, 
CPA, với hơn 14 năm kinh nghiệm 
tư vấn về pháp luật thuế và tài 
chính doanh nghiệp cho các công 
ty và tập đoàn lớn. Bà là cố vấn 
pháp luật cao cấp trong các lĩnh 
vựvực đầu tư, ngân hàng, đầu tư 
công,… 
  Hiện nay bà là cố vấn pháp luật 
thuế cao cấp của Siglaw, hiện đang 
tư vấn và quản lý hơn 200 khách 
hàng khối doanh nghiệp trong 
nước. Các khách hàng lớn bà trực 
tiếp tư vấn như TLG, Gamuda, A&C…

Bà Đào Thị Vân Anh
Kiểm toán viên - Thẩm định viên 
Chuyên gia luật thuế cao cấp

Chuyên gia pháp lý thuế

  Ông Nguyễn Mạnh Chiến là 
thành viên sáng lập của Hãng 
kiểm toán Calico từ 2016, với hơn 
12 năm kinh nghiệm trong lĩnh 
vực kiểm toán và thẩm định giá, 
ông Chiến đã trực tiếp thực hiện 
hơn 500 cuộc kiểm toán tại nhiều 
loloại hình doanh nghiệp với ngành 
nghề đa dạng. Trong đó, ông 
Chiến là chuyên gia tư vấn chuyên 
sâu nhiều năm cho các tập đoàn 
Thép và Quỹ tín dụng. Trước đó, 
ông là chuyên gia kiểm toán và 
pháp lý tại Công ty kiểm toán 
AAASC. Trong suốt quá trình công 
tác, ông Chiến đã trực tiếp điều 
hành nhiều cuộc tư vấn pháp lý và 
tư vấn tài chính lớn trong hệ 
thống khách hàng của Siglaw.
 

Ông Nguyễn Mạnh Chiến

Kiểm toán viên - Thẩm định viên
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  Ông Nguyễn Quang Hải hiện là 
chuyên gia pháp lý cao cấp phòng 
Giấy phép con tại Siglaw. Ông Hải 
đã có nhiều năm kinh nghiệm tư 
vấn trong lĩnh vực pháp lý doanh 
nghiệp trong nước, đặc biệt các 
ngành nghề kinh doanh có điều 
kiện.kiện. Với điểm mạnh về pháp luật 
doanh nghiệp, dân sự, ông Hải đã 
trực tiếp tư vấn và xin cấp phép 
hàng trăm giấy phép con trong 
các loại ngành, nghề khác nhau 
như: Giấy phép đào tạo ngoại ngữ, 
Giấy phép thành lập trường mầm 
nnon quốc tế, Giấy phép vệ sinh an 
toàn thực phẩm, đăng ký bảo hộ 
nhãn hiệu, mã số mã vạch,...Đồng 
thời, ông cũng trực tiếp tư vấn và 
xin cấp phép cho nhiều công ty có 
vốn đầu tư nước ngoài.

Ông Nguyễn Quang Hải
Trợ lý luật sư

Chuyên gia tư vấn pháp lý

  Thạc sỹ Nguyễn Thanh Hương 
với hơn 12 năm kinh nghiệm tư 
vấn pháp lý cho các công ty, tập 
đoàn lớn có vốn trong và ngoài 
nước. Bà là chuyên gia trong các 
lĩnh vực pháp luật doanh nghiệp, 
M&A, thương mại, lao động, hợp 
đồđồng… Bà đã trực tiếp tư vấn và hỗ 
trợ pháp lý thường xuyên cho 
hàng trăm đơn vị hoạt động ở các 
lĩnh vực khác nhau như: Công ty 
CP Bellsystem24-HoaSao, Công ty 
Cổ phần Thiết bị Mỹ Kim, Công ty 
CP Quốc tế Phú Linh (Phú Linh 
CCorporation)…
  Hiện tại, bà đang là chuyên gia 
tư vấn cao cấp của phòng lao 
động nước ngoại tại Siglaw.

Bà Nguyễn Thanh Hương
Thạc sỹ luật kinh tế- Chuyên gia pháp 

lý lao động nước ngoài
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KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU CỦA SIGLAW 

HIỆP HỘI CÁC DOANH NGHIỆP HÀN QUỐC TẠI VIỆT NAM 
KOCHAM

    Kế thừa mối quan hệ truyền thống tốt đẹp của hai quốc gia, Hiệp 
hội Doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam (Kocham) được thành lập từ 
25/01/1999 với hội viên là các doanh nghiệp Hàn Quốc đang đầu tư tại 
Việt Nam.
        Kocham hiện thu hút hơn 8.000 doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt 
Nam. Phó chủ tịch Kocham là ông HONG SUN đã tin tưởng và hợp tác 
với SIGLAW  trong rất nhiều dự án đầu tư tại Việt Nam từ năm 2011 đến 
nay. 
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CÔNG TY TNHH POINT AVENUE

    Point Avenue công ty giáo dục công nghệ có trụ sở tại Hà Nội và 
Thành phố Hồ Chí Minh. Công ty 100% vốn đầu tư từ Singapore chuyên 
cung cấp các dịch vụ giáo dục cho trẻ em từ mầm non đến khi vào Đại 
học. Với giáo trình giảng dạy hoàn thiện, bộ sản phẩm giáo dục tích hợp 
nền tảng công nghệ cao cùng đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm và 
đầy nhiệt huyết, Point Avenue đã gặt hái được những thành công nhất 
định tại Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam và Thái Lan. 
        Trong suốt quá trình hoạt động tại Việt Nam, Point Avenue đã luôn 
tin tưởng và lựa chọn SIGLAW  là cộng sự đồng hành, tư vấn và xử lý tất 
cả các vấn đề pháp lý của Point Avenue từ việc thiết lập hệ thống pháp 
lý ban đầu cho chuỗi trường Liên cấp quốc tế, trường Mầm non Quốc tế, 
trung tâm đào tạo ngoại ngữ Quốc tế, trung tâm tư vấn du học, tư vấn 
pháp lý thường xuyên, đàm phán soạn thảo và tư vấn pháp lý về hợp 
đồng….



KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU CỦA SIGLAW 
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TẬP ĐOÀN HEY!KOREA

    Hey!Korea là tập đoàn phát triển công nghệ phần mềm và 
quảng cáo có trụ sở tại phố Wall - Mỹ; Seoul và Jeju - Hàn Quốc. Năm 
2016, Hey!Korea bắt đầu vào Việt Nam với việc thành lập công ty con 
là AnPSoft để thực hiện khai thác thị trường phát triển phần mềm 
tại Việt Nam.     
        Chủ tịch tập đoàn ông Raymond Shim đã tin tưởng và sử dụng 
dịch vụ của SIGLAW ngay từ khi bắt đầu thực hiện khảo sát kinh 
doanh tại Việt Nam. Ông luôn đánh giá cao chất lượng dịch vụ và 
các tư vấn pháp lý của SIGLAW. Hiện tại, SIGLAW đảm nhiệm việc tư 
vấn pháp lý thường xuyên và tư vấn thuế, tài chính cho công ty AnP-
Soft từ năm 2016 đến nay.
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    LilyMag công ty có vốn đầu tư từ Hàn Quốc với thương hiệu hoa 
tươi và cây cảnh theo phong cách Hàn Quốc. Vào năm 2019, LilyMag 
đảm nhiệm vai trò là Nhà tài trợ hoa độc quyền của Cuộc thi Miss World 
Việt Nam 2019.
    Hiện tại LilyMag có 3 chi nhánh tại Seoul, Incheon Hàn Quốc và tại 
Hà Nội - Việt Nam. Giám đốc công ty ông Lee Sung Won là nghệ nhân 
hoa nổi tiếng tại cả Hàn Quốc và Việt Nam.
        SIGLAW đã tư vấn khảo sát cho công ty LilyMag từ khi công ty mới 
bắt đầu bước chân vào thị trường Việt Nam. Từ thủ tục xin cấp dự án đầu 
tư, xây dựng bộ máy công ty hay tư vấn vấn bộ máy thuế đều do đội ngũ 
Luật sư SIGLAW đảm nhận thực hiện. Hiện tại, SIGLAW cũng là đơn vị tư 
vấn pháp lý và thuế thường xuyên cho doanh nghiệp này. 



KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU CỦA SIGLAW 

CÔNG TY TNHH CEO SUITE

    CEO SUITE doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài. Đây là đơn vị 
chuyên cung cấp dịch vụ cho thuê văn phòng phòng cao cấp với hệ 
thống trên toàn Châu Á. Luôn tọa lạc tại các tòa nhà đắc địa nhất trong 
khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (Hàn Quốc, Malaysia, Trung Quốc, In-
donesia, Singapore, Thái Lan, Việt Nam), CEO SUITE cung cấp tất cả các 
dịch vụ thiết yếu cho các đối tác, từ tìm kiếm nguồn cung ứng các đối 
tác kinh doanh địa phương phù hợp tới kế toán, hành chính và công 
nnghệ thông tin.

    LOTTE tập đoàn đa lĩnh vực hàng đầu Hàn Quốc và nổi tiếng trên 
toàn Thế giới. Tập đoàn LOTTE hoạt động trong các lĩnh vực như bất 
động sản, bán lẻ, dịch vụ, giải trí,… SIGLAW là đơn vị đã thực hiện tư vấn 
pháp lý lao động, tư vấn giấy phép lao động cho nhân sự nước ngoài 
làm việc tại đây. Đồng thời chúng tôi cũng tư vấn pháp lý doanh nghiệp 
và pháp lý đầu tư trực tiếp cho Ban Lãnh đạo LOTTE tại Việt Nam.

CÔNG TY TNHH LOTTE VIỆT NAM
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CHUỖI NHÀ HÀNG GOJUMONG  GANGNAM BULGOGI
GAON  BORNGA

    Chuỗi nhà hàng Gojumong - Gangnam Bulgogi – Gaon - Bornga 
thuộc sở hữu của Tập đoàn HS F&B. Đây là chuỗi nhà hàng mang phong 
cách Hàn Quốc cao cấp được đặt tại các tòa Trung tâm thương mại lớn 
như Lotte, Vincom Metropolis, AEON Mall, … SIGLAW là đơn vị đảm 
nhiệm thiết lập các hành lang pháp lý liên quan đến lĩnh vực nhà hàng 
từ Giấy phép Đầu tư , Giấy phép bán lẻ rượu, Giấy phép an toàn vệ sinh 
thực phẩm, phòng cháy chữa cháy…. cũng như việc tư vấn về hợp đồng, 
nhnhượng quyền thương hiệu, luật lao động, bảo hiểm, … Đồng thời, 
chúng tôi cũng thực hiện các thủ tục pháp lý khác để đưa chuỗi nhà 
hàng vào hoạt động đúng pháp luật.
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CÔNG TY TNHH VIỆT NAM HAIDILAO HOLDINGS

    Chuỗi nhà hàng lẩu Haidilao được thành lập năm 1994. Chuỗi 
doanh nghiệp kinh doanh trực tiếp, sản phẩm nổi tiếng nhất là lẩu Tứ 
Xuyên, kết hợp với các loại lẩu đặc sắc từ các vùng miền khác tại Trung 
Quốc. Trong hơn 20 năm phát triển kinh doanh, với hơn 400 nhà hàng 
khắp Thế giới, Haidilao International Holding Ltd. đã trở thành doanh 
nghiệp nổi tiếng trong ngành dịch vụ ăn uống. 
        Năm 2019, khi Haidilao tiếp cận thị trường Việt Nam, SIGLAW được 
chọn là đơn vị thực hiện việc tư vấn các vấn đề pháp lý, lập báo cáo khảo 
sát thị trường trong lĩnh vực ăn uống. Chúng tôi luôn xây dựng một quy 
trình khép kín cho việc tư vấn trọn gói cho khách hàng,  SIGLAW giúp 
việc lựa chọn địa điểm thực hiện dự án đầu tư, tư vấn và thực hiện các 
giấy phép cho việc thành lập và hoạt động của Công ty TNHH Haidilao 
Việt Nam Holdings đồng thời là đơn vị tư vấn về thuế, pháp luật lao 
độđộng trong những bước đầu của công ty vào thị trường Việt Nam được 
nhanh gọn, chính xác và hiệu quả.
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