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Bộ phận Lao động và Việc làm của chúng tôi  luôn cố gắng đạt chất lượng xuất sắc trong 
việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng. Từ lúc thành lập cho đến nay, chúng tôi đã giúp đỡ 
khách hàng định hướng trong bối cảnh luôn thay đổi của pháp luật Việt Nam tại nơi làm 
việc.

Chúng tôi có kinh nghiệm sâu rộng để ứng phó với hầu hết các loại vấn đề có liên quan đến 
lao động và việc làm. Dù khách hàng là một doanh nghiệp mới nổi hay đã định hình, chúng 
tôi luôn đồng hành với khách hàng trong toàn bộ các vấn đề pháp lý về lao động và việc làm 
mà có ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh của họ

Tư vấn và Tranh tụng về Lao động
Chúng tôi được công nhận là những chuyên gia pháp lý có kinh nghiệm chuyên sâu về pháp luật 
lao động của Việt Nam và trong việc giao tiếp với các cơ quan nhà nước và tòa án có thẩm quyền 
thực thi những luật lệ đó. 

Quan hệ Quản lý Lao động và Tranh chấp Lao động
Với kinh nghiệm và kiến thức sâu rộng về hoạt động công đoàn đã giúp cho các chuyên gia pháp 
lý của chúng tôi dễ dàng đàm phán trong các cuộc thương thảo tập thể, chuẩn bị và  quản lý đình 
công/bãi công, điều đình.

Tư vấn về Lao động
Chúng tôi giúp khách  hàng có được những dịch vụ mà họ cần để giải quyết những khó khăn về 
các thủ tục pháp lý và sự thay đổi nhân lực phức tạp trong công ty khách hàng.

Tư vấn về Đào tạo Lao động
Phuoc & Associates cung cấp các chương trình đào tạo về lao động mang tính tương tác cao với 
mục tiêu là đáp ứng các tiêu chuẩn pháp lý, bên cạnh đó đưa ra những hướng dẫn thực tiễn cho 
những người tham dự.
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