
4 Lý Do Bạn Nên Thuê Công Ty Luật Để Tư Vấn Quản Trị 
Doanh Nghiệp và Tuân Thủ Pháp Luật Cho Doanh Nghiệp 

Của Bạn 

 
Trong quá trình hoạt động kinh doanh của một doanh nghiệp, lợi nhuận luôn là một trong những yếu 

tố được ưu tiên hàng đầu. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu lợi nhuận đó, pháp lý là vấn đề mà 

doanh nghiệp không thể bỏ quên. 

Rõ ràng thấy được, pháp luật ảnh hưởng và chi phối đến sự vận hành và hầu hết hoạt động kinh 

doanh hàng ngày của một doanh nghiệp, từ việc thành lập doanh nghiệp, quản trị nội bộ, sản xuất, 

lưu thông hàng hóa, cung cấp dịch vụ, xác lập quan hệ lao động, quan hệ hợp tác với đối tác, quan 

hệ mua bán với khách hàng… Do đó, để đảm bảo tính minh bạch, trong nội bộ và sự vận hành hiệu 

quả trong quá trình hoạt động kinh doanh, doanh nghiệp cần tìm cho mình một công ty luật chuyên 

về mảng này để tư vấn hỗ trợ. 

1. Công ty luật giúp doanh nghiệp đảm bảo tính minh bạch, công bằng trong quản trị nội bộ cũng 

như tính tuân thủ pháp luật khi làm việc với Khách hàng, cơ quan nhà nước 

Liên quan đến quản trị nội bộ và tuân thủ pháp luật, việc thuê một Công ty luật hỗ trợ trong việc 

xây dựng và phát triển điều lệ, các chính sách, quy định về quản trị nội bộ, quy tắc ứng xử nội bộ sẽ 

góp phần đảm bảo tính minh bạch, công bằng trong quá trinh vận hành, quản trị doanh nghiệp. 

Ngoài ra, sự hỗ trợ thường xuyên của Công ty luật trong việc tư vấn các quy định pháp luật, chính 

sách pháp luật, thay đổi về pháp luật, doanh nghiệp có thể yên tâm hơn khi tiến hành các giao dịch 

với Khách hàng, làm việc với cơ quan nhà nước và xây dựng những chiến lược kinh doanh phù 

hợp. 

2. Công ty luật giúp doanh nghiệp đưa ra quyết định nhanh hơn, hiệu quả hơn 

Hiện nay các vấn đề pháp lý, các tranh chấp phát sinh trong nội bộ doanh nghiệp hay tranh chấp 

giữa doanh nghiệp với người lao động, đối tác, khách hàng diễn ra khá phổ biến. Việc thuê một 

Công ty luật với nhiều luật sư có kiến thức chuyên sâu, tư vấn quản trị doanh nghiệp và tuân thủ 

nội bộ sẽ giúp doanh nghiệp nhận được các lời khuyên, giải pháp pháp lý liên quan đến các vấn đề 

pháp lý, tranh chấp lao động, thương mại một cách nhanh chóng và hiệu quả, giúp doanh nghiệp 

tiết kiệm thời gian đồng thời góp phần hạn chế việc xảy ra những tranh chấp nghiêm trọng không 

đáng có ảnh hưởng đến hình ảnh, uy tín của doanh nghiệp. 

3. Công ty luật có khả năng cung cấp giải pháp pháp lý trong nhiều lĩnh vực. 

Khi tìm đến Công ty luật, vấn đề pháp lý được các doanh nghiệp đặt ra luôn bao trùm trên nhiều lĩnh 

vực. Công ty luật thường hoạt động tư vấn và giải quyết nhiều mảng pháp lý, với đội ngũ luật sư 

chuyên nghiệp nhất định sẽ góp phần mang đến cho Khách hàng những giải pháp pháp lý hiệu quả, 

tối ưu đối với từng vấn đề pháp lý cụ thể. 
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Bên cạnh đó, ngoài việc tư vấn pháp lý, Công ty luật còn hỗ trợ doanh nghiệp trong việc đại diện 

thương lượng, đàm phán, tranh tụng trong các tranh chấp phát sinh tại tòa án, trọng tài. 

4. Công ty luật giúp doanh nghiệp hạn chế thấp nhất những rủi ro có thể phát sinh 

“Phòng bệnh hơn chữa bệnh” luôn là lời khuyên dành các doanh nghiệp, đặc biệt trong lĩnh vực 

quản trị doanh nghiệp, kiểm soát rủi ro và tính tuân thủ. Thuê một công ty luật tư vấn trong lĩnh 

vực pháp lý sẽ giúp doanh nghiệp có hẳn một “bác sĩ gia đình”, sẵn sàng chẩn đoán và rà soát 

“sức khỏe” của doanh nghiệp một cách thường xuyên, kịp thời, kịp lúc và hạn chế thấp nhất nhữngg 

rủi ro pháp lý có thể phát sinh, ảnh hưởng tiêu cực đến tài chính, hình ảnh và uy tín của doanh 

nghiệp. 

Nếu đang khó khăn trong việc tìm một luật sư tư vấn quản trị doanh nghiệp và tuân thủ pháp 

luật, vui lòng liên hệ với chúng tôi: P & Các Cộng Sự là một công ty tư vấn chuyên nghiệp được 

thành lập tại Việt Nam và hiện có gần 100 thành viên đang làm việc tại ba văn phòng Thành phố Hồ 

Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. P & Các Cộng Sự cũng được đánh giá là một trong những công ty 

tư vấn chuyên về pháp luật kinh doanh hàng đầu tại Việt Nam mà có các lĩnh vực hành nghề 

đứng đầu trên thị trường pháp lý như Lao động và Việc làm, Thuế, Mua bán và Sáp nhập, Tranh 

tụng. Chúng tôi tự tin mang đến dịch vụ luật sư tư vấn quản trị doanh nghiệp và tuân thủ pháp 

luật đến khách hàng một cách tối ưu và hiệu quả. 
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