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DỊCH THUẬT VĂN BẢN PHÁP LÝ

Phuoc & Associates có nhiều năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ dịch thuật văn bản, dịch 
thuật pháp lý qua hai ngôn ngữ (tiếng Việt và tiếng Anh).

Các dich vụ của chúng tôi 
Dịch vụ dịch thuật pháp lý của chúng tôi bằng song ngữ (tiếng Anh Dịch vụ dịch thuật pháp lý của chúng tôi bằng song ngữ (tiếng Anh và tiếng Việt) sẽ đáp ứng đối 
với nhu cầu giao tiếp của khách hàng. Chúng tôi cung cấp dịch vụ dịch thuật chất lượng cho các 
khách hàng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân cũng như các công ty đa quốc gia có văn 
phòng tại Việt Nam. Do đó, nhiều công ty trong và ngoài nước đã giao chúng tôi cung cấp các bản 
dịch chính xác và kịp thời. Ngoài ra, chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ dịch thuật tài liệu pháp lý 
được chứng nhận bởi đa số các cơ quan Chính phủ và tòa án tại Việt Nam.
NhờNhờ các dịch giả pháp lý mà các tài liệu về đăng ký, giấy phép, kiện tụng, phán quyết pháp lý, luật 
và quy định, bản khai, tuyên bố pháp lý và chứng nhận, tố cáo, bảng chép lại nhân chứng và tòa 
án, hợp đồng, v.v. chúng tôi đã cung cấp được khách hàng tin cậy hoàn toàn khi họ đối mặt với 
hệ thống pháp luật phức tạp của Việt Nam cũng như giải quyết các tranh chấp thương mại và dân 
sự phức tạp.

Nhân sự của chúng tôi 
ChúngChúng tôi có một đội ngũ dịch giả pháp lý lành nghề, sẵn sàng cho các dự án. Cho dù đó là một 
dự án đơn giản hay một dự án song ngữ khối lượng lớn, tất cả đều dựa vào chuyên môn của 
chúng tôi. Các dịch giả pháp lý của chúng tôi đều được lựa chọn một cách cẩn thận và và được 
kiểm tra hẳn hoi. Và đảm bảo rằng chỉ những biên tập viên, người đánh giá và dịch giả có trình độ 
phù hợp mới được giao cho để thực hiện các yêu cầu của khách hàng, do đó đảm bảo rằng ngay 
cả các dữ liệu pháp lý cực kỳ phức tạp đều được truyền đạt một cách chính xác. Một số dịch giả 
của chúng tôi là luật sư và có cả bằng cấp ngôn ngữ. Ngoài ra, tất cả các dịch giả của chúng tôi 
đềuđều có khả năng tiếp cận với từ điển dịch thuật pháp lý, thuật ngữ, cũng như các công cụ thuật 
ngữ cụ thể cho từng ngành nghề, mà đảm bảo bản dịch pháp lý của chúng tôi phù hợp và chính 
xác ngay cả đối với các dự án lớn nhất.


