
5 cách cơ bản để nhận biết một luật sư giỏi 
 

Số lượng luật sư trong và ngoài nước tại Việt Nam ngày càng gia tăng, nhưng để nhận biết một luật 

sư giỏi thì không phải ai cũng có khả năng này. Bài viết sau đây sẽ giới thiệu bạn 05 cách cơ bản 

để nhận biết một luật sư giỏi. 

Cách 1: Trao đổi trực tiếp với luật sư 

Trong buổi gặp trực tiếp này, bạn có thể xem xét tác phong, thái độ, cách giao tiếp, truyền đạt thông 

tin của luật sư để có cái nhìn khách quan và chân thật. Một luật sư giỏi là một luật sư luôn biết 

cách giao tiếp sao cho khách hàng có thể nhìn nhận và hiểu rõ vấn đề, mục tiêu cần thực hiện. 

Cách 2: Cách luật sư đánh giá sự việc 

Sau khi trao đổi trực tiếp với luật sư, bạn có thể nhờ luật sư tư vấn sơ bộ để biết được cách luật sư 

đánh giá sự việc như thế nào. Luật sư giỏi luôn nhìn sự việc khách quan, chân thật, không đưa ý 

kiến phiến diện, đánh giá, thiên vị khách hàng. 

Cách 3: Không hứa hẹn trước kết quả công việc 

Luật sư giỏi là luật sư không hứa hẹn trước kết quả công việc mặc dù biết được khả năng thực 

hiện công việc sau khi xem xét hồ sơ. Đây cũng là một trong những quy tắc đạo đức và hành nghề 

luật sư mà một luật sư chuyên nghiệp cần phải thực hiện. Hơn nữa, kết quả không phải do luật sư 

định đoạt, kết quả phụ thuộc vào cả quá trình đàm phán, thương lượng, làm việc với Tòa án, Viện 

kiểm sát, Thanh tra, và các bên thứ ba liên quan. 

Cách 4: Luôn cập nhật tiến độ thực hiện công việc đến khách hàng 

Cập nhật tiến độ công việc cho khách hàng luôn là việc mà luật sư giỏi ưu tiên thực hiện. Luôn giao 

tiếp với khách hàng để cập nhật tiến độ, đề xuất hành động kế tiếp và thực hiện theo sự chấp thuận 

của khách hàng. Từ đó, giải quyết công việc nhanh chóng và luôn được khách hàng tin tưởng. 

Cách 5: Có kinh nghiệm trong lĩnh vực cần giải quyết 

Trên thực tế, các luật sư thường thực hiện các công việc không thuộc lĩnh vực mình am hiểu, mặc 

dù luật sư có những kiến thức chuyên môn cần thiết cho vụ việc nhưng không có nhiều kinh nghiệm 

nên khó có thể tránh các thiếu sót khi thực hiện công việc bởi mỗi địa phương có những quy định 

chi tiết hơn trong cách giải quyết vụ việc của khách hàng. Do đó, việc một luật sư giỏi cần có kinh 

nghiệm trong lĩnh vực cần giải quyết là điều quan trọng. 

Nếu đang khó khăn trong việc tìm một luật sư giỏi. 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 

tranh tụng giỏi đến khách hàng đối với các lĩnh vực nêu trên. 
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