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LUẬT HỒNG THÁI
Dịch vụ pháp lý

1. Dịch vụ tư vấn pháp luật Dân sự

2. Dịch vụ tư vấn pháp luật Hình sự

3. Dịch vụ tư vấn pháp luật Đất đai

4. Dịch vụ tư vấn pháp luật Lao động

5. Dịch vụ tư vấn pháp luật Doanh nghiệp

6. Dịch vụ tư vấn pháp luật Thuế

7. Dịch vụ tư vấn pháp luật HNGĐ

8. Dịch vụ tư vấn pháp luật Sở hữu trí tuệ

9. Dịch vụ tư vấn pháp luật Hành chính

Lịch sử thành lập
Công ty được thành lập và dưới sự dẫn dắt của Luật 
sư, Thạc sỹ Nguyễn Hồng Thái đã có gần 10 năm 
kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp luật và lĩnh 
vực doanh nghiệp cùng đội ngũ Luật sư, chuyên gia 
có kinh nghiệm và trình độ thực tiễn ở nhiều lĩnh 
vực. 

Sau một thời gian hoạt động, Công ty đã tạo dựng 
được uy tín và xây dựng được mạng lưới khách hàng 
đa dạng, bao gồm cả khách hàng cá nhân, doanh 
nghiệp trong và ngoài nước. Hướng đến khách hàng 
là doanh nghiệp, Văn phòng cung cấp những dịch vụ 
pháp lý trong tư vấn pháp luật doanh nghiệp như:
 Tư vấn Pháp luật, tham gia tố tụng, đại diện 

ngoài tố tụng
 Tư vấn thành lập doanh nghiệp/Công ty
 Tư vấn thay đổi đăng ký kinh doanh
 Tư vấn pháp luật về hợp đồng
 Tư vấn chuyển đổi; chia tách; sát nhập doanh 

nghiệp/Công ty
 Soạn thảo đề án chuyển đổi mô hình Công ty
 Gói dịch vụ “Luật sư của bạn”
 Thực hiện các dịch vụ pháp lý khác



GIÁ TRỊ CỐT LÕI
Trách nhiệm –  Chúng tôi luôn tư vấn và tham gia tổ tụng, đại diện tố tụng 
với trách nhiệm cao nhất, đạt kết quả cao nhất đáp ứng yêu cầu khách hàng.

Uy tín – Chữ tín luôn đề cao trong phương châm làm việc của công ty. 
Chúng tôi luôn xây dựng đội ngũ luật sư, chuyên viên pháp lý có chuyên 
mon cao để có thể giải đáp, tư vấn mọi vấn đề của khách hàng.

Hiệu quả – Chúng tôi hiểu rằng kết quả là điều mà khách hàng luôn hướng 
tới. Do đó chúng tôi luôn luôn cố gắng để đáp ứng tối đa các yêu cầu mà 
khách hàng mong muốn.

Tâm đức – Sau chữ “ Tín” thì chữ  “Tâm” luôn được đặt ra đối với đội ngũ 
Luật sư, chuyên viên trong công ty. Chúng tôi luôn tận tâm giải quyết tư 
vấn cụ thể từng vấn đề theo yêu cầu của khách hàng. Chúng tôi luôn đề cao 
và thực hiện đúng theo những nguyên tắc nghề nghiệp

      TẦM NHÌN
Luật Hồng Thái hướng tới trở thành một hãng luật uy tín, chất lượng. Chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn 
pháp lý thông tin, chính xác, kịp thời về tất cả các lĩnh vực: dân sự, hình sự, đất đai, lao động, doanh 
nghiệp, thuế, hôn nhân gia đình, sở hữu trí tuệ, hành chính.....đồng thời tham gia tố tụng, đại diện ngoài tố 
tụng

SỨ MỆNH
Đem lại sự hài lòng cho 
khách hàng thông qua 
việc tư vấn các dịch vụ tư 
vấn chất lượng, hiệu quả, 
đáp ứng các nhu cầu của 
khách hàng với chi phí 
cạnh tranh, chất lượng 
đảm bảo



Giám đốc: Luật sư Nguyễn Hồng Thái         

Luật sư, Thạc sỹ Nguyễn Hồng Thái đã có

gần 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư

vấn pháp luật và lĩnh vực doanh nghiệp.

Đội ngũ Luật sư

1. LS. Nguyễn Hồng Thái

2. LS. Đặng Thị Nụ

3. LS. Nguyễn Thanh Hằng

4. LS. Cao Văn Tuân

5. LS. Đỗ Ngọc Hải

6. LS. Nguyễn Thị Tình

Đội ngũ chuyên viên pháp lý

1. Ths. Nguyễn Thị Hồng Liên

2. Luật gia Đinh Thị Nguyên

3. Luật gia Nguyễn Thanh Lương

4. Chuyên viên Lê Khánh Linh

5. Chuyên viên Phạm Thị Quỳnh Trang

6. Nhân viên Nguyễn Phương Anh

7. Nhân viên Nguyễn Thùy Linh

8. Nhân viên Ngô Thị Khánh Ly


