Thưa Quý Khách hàng
Năm 2015 đã kết thúc, và đây là thời điểm cùng nhìn lại những gì đã đạt được sau một năm nỗ lực. Là
một công ty tư vấn, Văn phòng luật sư NHQuang&Cộng sự tự hào từng bước nâng cao chất lượng
từ các sản phẩm tư vấn cho các khách hàng, những đóng góp nhiệt thành cho các dự án phát triển
pháp luật, những bài viết và nghiên cứu học thuật, những nhận định chính sách trong các tin pháp
luật, những thảo luận sôi nổi trong các buổi đào tạo nội bộ hàng tuần, và từ những chuyến đi xa nhằm
tăng cường xây dựng đội ngũ, v.v.
Những nỗ lực của chúng tôi nhằm một mục tiêu lớn nhất: đem lại thêm nhiều lợi ích cho chính Quý
Khách hàng, những người đồng hành của chúng tôi. Do vậy, NHQuang&Cộng sự mong muốn Quý
vị dành vài phút cùng chúng tôi điểm qua những công việc điển hình của chúng tôi trong năm 2015;
và quan trọng hơn, chúng tôi hi vọng tiếp tục được hỗ trợ và gắn bó với Quý khách hàng trên từng
chặng đường phát triển trong năm 2016.
DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG

ĐÀO TẠO NỘI BỘ

Trong năm vừa qua, NHQuang&Cộng sự đã

Để luôn luôn duy trì và nâng cao độ năng lực

tập trung hơn vào khối khách hàng doanh
nghiệp. Tiếp tục phát triển các khách hàng

tư duy pháp luật, chúng tôi đã duy trì và phát
triển hoạt động này trong suốt hơn 10 năm

thường xuyên và phát triển nhiều khách hàng

hoạt động thông qua những buổi đào tạo nội

mới, chúng tôi đã cung cấp một khối lượng
lớn các dịch vụ tư vấn trong nhiều lĩnh vực

bộ vào các thứ bảy hàng tuần. Trong năm
2015, NHQuang&Cộng sự đã có một sự thay

như đầu tư, mua bán và sáp nhập, hợp đồng,
tài chính, kế toán, lao động, hợp tác kinh

đổi lớn trong nội dung đào tạo nội bộ. Từ một
đề tài do một luật sư tìm hiểu sâu và trình

doanh… Trong năm 2016, chúng tôi sẽ tiếp

bày, chúng tôi đã có những buổi trình bày của

tục củng cố và đẩy mạnh hoạt động tư vấn
cho các khách hàng doanh nghiệp.

nhiều luật sư cùng khai thác và nghiên cứu
một vấn đề. Phương pháp mới này khuyến
khích tinh thần làm việc nhóm; trong đó mỗi
người sẽ đi sâu tìm hiểu một khía cạnh khác
nhau của một vấn đề. 20 đề tài được trình bày
trong năm 2015 tập trung vào các vấn đề liên
quan tới quản trị doanh nghiệp như quản trị
rủi ro doanh nghiệp, giải quyết vấn đề, v.v.
(xem cụ thể trên trang facebook của chúng tôi
hoặc tại địa chỉ www.nhquang.com). Theo dự
kiến, trong quý I của năm 2016, các luật sư sẽ
cùng nhau khai thác các vấn đề xung quanh
nội dung Mua bán & Sáp nhập hay một số
nguyên tắc về quản trị doanh nghiệp.
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TRUYỀN THÔNG
Hàng năm, các luật sư của NHQuang&Cộng sự tiếp tục duy trì các bài phân tích, bình luận
và trao đổi về quan điểm pháp lý, khoảng trống pháp luật và thực hành pháp luật trên các
báo, tạp chí, kênh truyền hình về các vấn đề liên quan đến doanh nghiệp, đầu tư nước ngoài
và đầu tư ra nước ngoài, doanh nghiệp xã hội, kinh doanh bất động sản và sở hữu nhà đất,
hoàn thiện hệ thống toà án…

NGHIÊN CỨU PHÁP LÝ & VẬN ĐỘNG CHÍNH SÁCH
Bên cạnh tập trung hướng tới các dịch vụ dành cho khách hàng doanh nghiệp,
NHQuang&Cộng sự cũng đã thực hiện một số hoạt động nghiên cứu pháp lý và vận động
chính sách như:
Góp ý hoàn thiện Bộ luật Tố tụng dân sự 2015
Nghiên cứu nhu cầu, năng lực và tiềm năng của các doanh nghiệp xã hội tại một số tỉnh
Rà soát khung pháp lí về tiếp cận thông tin tại Việt Nam
Nghiên cứu về cải thiện môi trường kinh doanh
Đánh giá tác động dự thảo Luật Ban hành quyết định hành chính…

BẢN TIN PHÁP LUẬT &
NHẬN ĐỊNH CHÍNH SÁCH
Năm 2015 đánh dấu bản tin pháp luật thường
xuyên của chúng tôi có thêm mục nhận định chính
sách pháp luật. Tổng số 23 bài phân tích chuyên
sâu nhưng dễ hiểu cho các doanh nghiệp đã được
đăng trên 50 bản tin với nhiều đề tài khác nhau
nhưng cần thiết cho hoạt động kinh doanh. Chúng
tôi cam kết sẽ tiếp tục tăng cường số lượng và chất
lượng các bài viết nhằm hỗ trợ tốt hơn cho khách
hàng. Đặc biệt trong năm 2016, chúng tôi sẽ tiếp
tục phát triển các nội dung của bản tin pháp luật
thường xuyên này.

KHÁM PHÁ THẾ GIỚI
Trong những thành tựu đáng chú ý của năm vừa qua, NHQuang&Cộng sự tự hào đã tổ chức một
chuyến tham quan tại Hong Kong cho tất cả các thành viên. Đây không chỉ là hoạt động xây dựng
đội ngũ, mang lại cho các cộng sự cơ hội nghỉ ngơi, thư giãn, mà còn là sự trải nghiệm từ một góc
nhìn khác về thị trường dịch vụ pháp lí cũng như hệ thống pháp luật ở một quốc gia khác ngoài
Việt Nam.
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