
4 điều cần lưu ý trước khi thuê luật sư tư vấn 
 

Nhu cầu tư vấn pháp lý của các cá nhân, doanh nghiệp ngày càng tăng cao chính vì vậy việc lựa 

chọn được luật sư tư vấn cũng là vấn đề được các cá nhân, doanh nghiệp quan tâm. Bài viết dưới 

đây sẽ nêu ra một số điều mà bạn cần lưu ý trước khi quyết định thuê luật sư tư vấn. 

1. Xác định được yêu cầu, mong muốn của bản thân 

Đầu tiên, bạn cần phải xác định được mong muốn, yêu cầu của bản thân khi thuê luật sư tư vấn. Để 

xác định được nhu cầu, mong muốn của bản thân bạn nên tự đặt ra các câu hỏi như: Bạn cần tư 

vấn về vấn đề gì?; Mong muốn của bạn là gì?; Chi phí tư vấn bao nhiêu là phù hợp với khả năng tài 

chính của bạn?… Nếu xác định được rõ các yêu cầu, mong muốn của bản thân, các luật sư tư vấn 

sẽ dễ dàng đi vào trọng tâm của vấn đề pháp lý mà bạn gặp phải, cũng như đưa ra ý kiến tư vấn 

hợp lý để có thể giải quyết được vấn đề của bạn một cách hiệu quả nhất. 

2. Tìm kiếm luật sư giỏi trong lĩnh vực bạn cần tư vấn 

Không phải tất cả các luật sư đều có khả năng tốt để giải quyết vấn đề của bạn. Tuỳ từng vấn đề 

mà bạn sẽ cần tìm kiếm đến các luật sư khác nhau. Mỗi luật sư thường có kinh nghiệm trong một số 

lĩnh vực chuyên môn nhất định. Chính vì thế, bạn nên tìm đến những luật sư đã có kinh nghiệm và 

am hiểu trong vấn đề mà bạn gặp phải. Họ sẽ là người đưa cho bạn các ý kiến tư vấn tối ưu và 

đáng tin cậy. Để tìm hiểu xem như thế nào là một luật sư giỏi bạn có tham khảo bài  viết dưới đây 

3. Phạm vi cung cấp ý kiến tư vấn 

Khi trao đổi và ký kết hợp đồng với các luật sư, bạn nên nắm rõ phạm vi mà các luật sư tư vấn sẽ 

cung cấp ý kiến tư vấn cho bạn. Dựa trên phạm vi này, bạn sẽ biết được liệu luật sư đã đưa ra các 

phương án tư vấn đáp ứng được nhu cầu và mong muốn của bạn chưa cũng như liệu mức phí bạn 

đang trả có tương xứng với phạm vi cung cấp ý kiến tư vấn của luật sư. 

4. Bảo mật thông tin 

Chắc chắn bạn sẽ không mong muốn thông tin cá nhân hay thông tin vụ việc của chính mình bị tiết 

lộ với bất kỳ bên thứ ba nào khác nếu không có sự đồng ý của bạn. Vì vậy, khi tìm kiếm các luật sư 

tư vấn về vấn đề pháp lý của mình, bạn hãy chắc rằng các luật sư này đủ sự tin cậy và sẽ cam kết 

bảo mật thông tin của bạn. Quy định về việc bảo mật thông tin cũng là một trong những tiêu chí để 

đánh giá đạo đức nghề nghiệp của luật sư. 

Nếu đang khó khăn trong việc tìm một dịch vụ luật sư tư vấn. 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 

cho khách hàng một dịch vụ pháp lý tối ưu và hiệu quả. 
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