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Phuoc & Associates đã cung cấp các dịch vụ pháp lý cho nhiều công ty có vốn đầu tư nước ngoài 
và tất cả các loại hình doanh nghiệp Việt Nam nhầm phát hiện và ngăn chặn các xáo trộn pháp 
lý bằng cách rà soát và hỗ trợ việc thực hiện theo các chương trình mang tính đạo đức và tuân 
thủ các quy định, quy tắc và chính sách,  văn hóa và pháp luật của Việt Nam. Chúng tôi sẽ lập ra 
các chương trình hướng dẫn nội bộ cho khách hàng và nhân viên của họ, nhằm giúp cho khách 
hàng tiến hành việc kinh doanh theo đúng quy tắc đạo đức và tuân thủ các nghĩa vụ pháp lý. 

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP
& TUÂN THỦ PHÁP LUẬT

Chúng tôi đưa ra sự tư vấn toàn diện về tuân thủ và quản trị doanh nghiệp, từ đó giúp 
khách hàng giảm thiểu hoặc phòng ngừa những rủi ro tiềm tàng như trách nhiệm dân sự, 
trách nhiệm hình sự, phạt hành chính hoặc những mối đe dọa khác có khả năng tác động 
bất lợi đến công việc kinh doanh và đảm bảo rằng uy tín và hình ảnh của công ty và cá 
nhân vẫn được bảo vệ.

Chuyên môn của chúng tôi bao gồm thiết kế các quy trình cho hội đồng quản 
trị doanh nghiệp:

Soạn thảo điều lệ của hội đồng quản trị, các hướng dẫn quản trị, quy tắc ứng xử và những 

chương trình, chính sách và thủ tục khác của doanh nghiệp;

Những yêu cầu về công bố thông tin, hệ thống tự đánh giá liên quan đến quản trị doanh 

nghiệp; Bổn phận và trách nhiệm của giám đốc và những cán bộ được ủy quyền;

Thù lao cho quản trị điều hành;

Tuân thủ những yêu cầu về đạo đức và pháp luật;

Trách nhiệm của giám đốc trong việc thay đổi

ququyền điều hành;

Việc kế nhiệm của cán bộ điều hành;

Điều tra nội bộ;

Những thay đổi về pháp luật, triển khai các kế hoạch

thực hiện cụ thể về quản trị doanh nghiệp; và

Quản lý rủi ro.


