
5 cách để tìm kiếm một luật sư giỏi cho cá nhân hoặc doanh 

nghiệp của bạn 

 

Hiện nay có nhiều cách để tìm kiếm một luật sư giỏi phù hợp với nhu cầu cá 

nhân của bạn hoặc cho doanh nghiệp, chẳng hạn qua các phương thức sau: 

1. Tra cứu trên các trang web uy tín 

Bạn có thể tìm kiếm thông tin về một tổ chức hành nghề luật sư hoặc một luật sư 

trên các trang web uy tín của nghành luật. Khi truy cập vào các trang web này, 

bạn có thể thấy được lĩnh vực hoạt động chuyên môn, kinh nghiệm, bằng cấp, 

đối tượng khách hàng, tiểu sử  và các thông tin có liên quan của tổ chức hành 

nghề luật sư cũng như từng luật sư trong tổ chức hành nghề đó. Ngoài ra, với 

sự phát triển đa dạng của các kênh truyền thông hiện nay,bạn có thể vào trang 

cá nhân của các luật sư trên Linkedin, Facebook,…hoặc vào website của các tổ 

chức hành nghề luật sư để xem được các bài viết và thông tin cụ thể hơn. Từ 

các thông tin này, bạn có thể đánh giá sơ lược về kinh nghiệm và chuyên môn 

của tổ chức hành nghề luật sư, luật sư có phù hợp với nhu cầu của bạn hay 

không. 

2. Qua sự giới thiệu của người thân 

Khi nhận được sự giới thiệu từ người thân, bạn bè, bạn nên liên hệ và trao đổi 

trực tiếp với luật sư để đưa ra nhận định đây có phải là luật sư giỏi và phù hơp 

với nhu cầu sử dụng dịch vụ pháp lý của bạn hay không thông qua cách giao 

tiếp, cách trình bày, cách tư vấn, ứng xử… Lưu ý bạn không nên đánh giá 

một luật sư giỏi không qua độ tuổi và số năm kinh nghiệm. 
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3. Qua các trang báo chuyên ngành 

Các trang báo thường mời các luật sư có chuyên môn lẫn kinh nghiệm để tham 

vấn, đưa ra ý kiến về sự kiện pháp lý và quy định pháp luật hiện hành điều chỉnh 

sự kiện pháp lý đang được xã hội quan tâm. Từ cách luật sư đưa ra ý kiến và 

nhận định, bạn có thể hiểu được cách luật sư giao tiếp và trao đổi công việc, 

bước đầu hiểu được phong cách làm việc có phù hợp với nhu cầu của bản thân 

hoặc doanh nghiệp bạn hay không. 

4. Qua các diễn đàn, hội nghị 

Khi bạn tham gia các diễn đàn, hội nghị có liên quan đến pháp lý, ắt hẳn một 

trong các diễn giả được mời sẽ là các luật sư giỏi, có kiến thức chuyên môn tốt, 

am hiểu các vấn đề liên quan đến chủ đề của hội nghị, diễn đàn để chia sẻ 

những kiến thức pháp luật liên quan, hướng pháp luật đang điều chỉnh và cách 

xử lý các tình huống xung quanh vấn đề pháp lý này. Trong các buổi hội nghị, 

diễn đàn này, bạn có thể nhân cơ hội để trao đổi trực tiếp với luật sư để tìm hiểu 

rõ hơn về họ. 

5. Nhờ hỗ trợ tìm kiếm từ Đoàn Luật sư – Liên Đoàn Luật sư 

Khi bạn muốn tìm kiếm một luật sư giỏi, Đoàn Luật sư tại địa phương hoặc Liên 

đoàn Luật sư là một trong những nơi có thể hỗ trợ bạn. Việc bạn cần làm là liên 

hệ đến Đoàn Luật sư – Liên đoàn Luật sư, trình bày ngắn gọn sự việc của bạn 

hoặc lĩnh vực mà bạn đang có nhu cầu tìm kiếm luật sư chuyên về lĩnh vực đó, 

Đoàn Luật sư – Liên đoàn Luật sư sẽ giới thiệu cho bạn những công ty luật hoặc 

các luật sư giỏi, nổi tiếng trong lĩnh vực bạn cần tìm. Từ đó, bạn có thể liên hệ, 

trao đổi trực tiếp và lựa chọn những luật sư giỏi phù hợp. 

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 
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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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