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HÀNG HẢI & VẬN TẢI
Với trên 10 năm kinh nghiệm, Chúng tôi đã đại diện cho các hãng tàu, câu lạc bộ bảo vệ và bồi 
thường (P&I club), xưởng đóng tàu, hãng vận tải, nhà xuất khẩu, nhà nhập khẩu, các công ty 
bảo hiểm và những hãng giao nhận trong việc giải quyết nhiều tranh chấp liên quan đến những 
vụ việc lớn và nhỏ như đụng tàu, mất hàng và ô nhiễm môi trường.

Với văn phòng tọa lạc tại Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng, Phuoc & Associates cung 
cấp một dịch vụ pháp lý toàn diện cho ngành hàng hải và vận tải tại Việt Nam. Sự thuận lợi này 
cho phép chúng tôi đáp ứng yêu cầu của khách hàng một cách nhanh chóng nhất.

KhôngKhông những có kinh nghiệm sâu rộng về giải quyết tranh chấp và tranh tụng, đội ngũ chuyên gia 
pháp lý về hàng hải của chúng tôi cũng tư vấn cho khách hàng về những vấn đề phi tranh chấp 
như việc mua bán tàu, đăng ký tàu, đóng tàu, bắt và thả tàu và các vấn đề khác liên quan đến 
hàng hải và điều hành tàu trong vùng biển Việt Nam. Các chuyên gia tư vấn của chúng tôi có đủ 
năng lực và thành thạo cả hai ngôn ngữ tiếng Việt và tiếng Anh.

Phuoc & Associates cung cấp những dịch vụ sau đây cho khách hàng:

Hỗ trợ khách hàng trong việc giải quyết các tranh chấp hàng hải một cách hiệu quả;

Đại diện cho khách hàng tại tòa án và cơ quan trọng tài;

Hỗ trợ cho khách hàng trong việc yêu cầu bắt tàu và giải phóng tàu bị bắt;

Tư vấn cho khách hàng về những vấn đề liên quan đến đăng ký tàu, thế chấp tàu, các bên 

thuê tàu, và tổn thất của tàu khi gặp nạn; và

Hỗ trợ để khách hàng hiểu về các quy định vận tải quốc tế luôn luôn thay đổi.


