
Dịch vụ soạn thảo, tư vấn hợp đồng thương mại 
 

Hầu hết các công ty luật, văn phòng luật sư, công ty luật hợp danh chuyên về thương mại đều 

cung cấp dịch vụ soạn thảo và tư vấn hợp đồng thương mại. Ở đây, với các luật sư và đội ngũ 

chuyên gia sẽ giúp bạn soạn thảo hợp đồng thương mại hoàn chỉnh, đồng thời tư vấn, giải đáp các 

thắc mắc cho khách hàng hiểu rõ quy định và các vấn đề liên quan đến hợp đồng. Ngoài soạn thảo 

và tư vấn hợp đồng, các luật sư còn có thể cung cấp dịch vụ rà soát, cung cấp ý kiến tư vấn về 

hoạt động thương mại mà bạn đang thực hiện… 

 

1. Vậy luật sư cung cấp dịch vụ soạn thảo, tư vấn hợp đồng thương mại là 

cung cấp dịch vụ gì? 

Phạm vi thực hiện dịch vụ cung cấp dịch vụ soạn thảo, tư vấn của luật sư thường gồm các công 

việc sau: tiếp nhận thông tin từ khách hàng; trao đổi với khách hàng về các thông tin chưa rõ, cần 

bổ sung; nghiên cứu quy định pháp luật có liên quan đến hợp đồng thương mại cần thực hiện, liên 

hệ cơ quan có thẩm quyền để hỏi về các vấn đề liên quan nếu quy định nhập nhằng; tiến hành soạn 

thảo hợp đồng/ thư tư vấn cho khách hàng; sửa đổi, bổ sung theo yêu cầu, ý kiến của khách hàng 

thông qua trao đổi trực tiếp, qua điện thoại hoặc qua email; tư vấn các vấn đề pháp lý xung quang 

ý kiến, yêu cầu của khách hàng; từ đó hoàn thiện bản hợp đồng thương mại cho khách hàng trước 

khi tiến hành ký kết giao dịch. 

 

2. Cách thức cung cấp dịch vụ ra sao? 

Có nhiều cách thức để cung cấp dịch vụ soạn thảo hợp đồng thương mại, chẳng hạn luật sư có 

thể cung cấp dịch vụ soạn thảo bằng cách trao đổi qua điện thoại/email/gặp trực tiếp khách hàng, 

sau đó gửi hợp đồng hoàn thiện đến khách hàng qua đường bưu điện/email. 

Đối với tư vấn hợp đồng thương mại, khách hàng có thể tham gia cuộc họp trực tiếp với luật sư để 

được tư vấn hoặc nhận thư tư vấn qua email/đường bưu điện. 

 

3. Sau khi thực hiện xong dịch vụ, khách hàng có được hỗ trợ các công 

việc liên quan đến hợp đồng thương mại mà luật sư đã soạn thảo hoặc ý 

kiến tư vấn/thư tư vấn mà luật sư đã cung cấp? 

Các luật sư luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng những công việc, các vấn đề có thể trả lời ngay và 

không tốn nhiều thời gian để nghiên cứu liên quan đến hợp đồng thương mại, ý kiến tư vấn, thư tư 

vấn do luật sư cung cấp. 

Nếu đang khó khăn trong việc tìm luật sư chuyên về soạn thảo hợp đồng thương mại. 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 soạn thảo, tư vấn hợp đồng thương mại cho quý khách hàng một cách 

hiệu quả nhất. 
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