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Thời gian & cách tổ chức
Các gói đào tạo của chúng tôi rất đa dạng, từ các hội thảo diễn ra trong một giờ đến các hội thảo 
chuyên sâu kéo dài nhiều ngày. Chúng tôi sắp xếp các khóa học theo yêu cầu của khách hàng để 
đáp ứng về thời gian, chủ đề và mức độ kinh nghiệm của nhân viên tham dự.
MặcMặc dù trong các buổi đào tạo, nhân viên của khách hàng và chúng tôi chỉ thảo luận về lý thuyết 
và pháp luật cơ bản, tuy nhiên chúng tôi đã áp dụng những phương pháp thực tế và mang tính 
hội nhập để nhân viên của khách hàng có thể áp dụng dễ dàng các kiến thức này trong từng bối 
cảnh kinh doanh cụ thể.

Nội dung đào tạo
Trong mỗi buổi đào tạo khách hàng sẽ có được:

Tổng quan về hệ thống pháp luật liên quan, cũng như quan điểm của tòa và các vụ án điển 
hình.
Sự hiểu biết thực tiễn về từng chủ đề thông qua những vụ việc cụ thể; và
Các dẫn giải chi tiết.

HUẤN LUYỆN PHÁP LUẬT

Phuoc & Associates cung cấp các chương trình giáo dục và huấn luyện về pháp lý. Các 
chuyên gia pháp lý của chúng tôi có kinh nghiệm trong việc thuyết trình và mang đến các 
bài giảng có chất lượng cao cho khách hàng, cơ quan và hiệp hội kinh doanh.

Địa điểm
Phuoc & Associates có thể tổ chức các buổi đào tạo cho khách hàng và nhân viên tại văn phòng 
hoặc cơ quan của khách hàng. Chúng tôi thường xuyên công tác phục vụ nhu cầu đào tạo của 
khách hàng trên toàn quốc. Cơ sở huấn luyện của chúng tôi có sức chứa lên đến 50 người tại văn 
phòng TPHCM/Hà Nội.

Một số chương trình đào tạo hiện nay của chúng tôi:

Chương trình đào tạo về tuân thủ lao động trong nửa ngày (cho nhà tư vấn pháp lý nội bộ, 
trưởng phòng và chuyên gia nhân sự);
Dịch vụ đào tạo cho nhà tư vấn (cho kế toán, nhà hoạch định tài chính, luật sư và nhà tư vấn 
chuyên nghiệp khác); và
Đào tạo về tuân thủ trong việc kinh doanh.


