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Đội ngũ chuyên gia pháp lý chuyên về tranh tụng của chúng tôi luôn sẵn sàng và có mặt 
để đáp ứng các nhu cầu về kinh doanh và tranh tụng của khách hàng.

Phuoc & Associates càng ngày càng được khách hàng chọn lựa nhiều hơn để phụ trách việc 
tranh tụng của họ. Bởi vì:

Một lịch sử nổi bật với tư cách là một công ty đã tham gia nhiều phiên tòa cấp quốc gia trong 

các vụ tranh tụng quan trọng tại các tòa án Việt Nam;

Được ghi nhận về thành công trong việc phụ trách một loạt các vấn đề, từ tranh tụng đầy rủi 

ro đến các vụ kiện gây nhiều chú ý, và các loại tranh tụng phức tạp khác;

Nhiều chuyên gia pháp lý có chuyên môn hàng đầu đã làm việc cho chúng tôi sau khi đã có 

nhiều kinh nghiệm làm việc cho các cơ quan tư pháp nhà nước; và

CácCác chuyên gia pháp lý về tranh tụng, nhân viên và nguồn lực lượng khác được huy động để 

bảo vệ các lợi ích ngắn và dài hạn của khách hàng trong và ngoài phòng xử án.

Bảo vệ Lợi ích của Khách hàng
Các chiến lược pháp lý của chúng tôi được thiết kế để đảm bảo công việc kinh doanh của khách 
hàng diễn ra thuận lợi và hiệu quả, cũng như bảo vệ các kế hoạch tài chính dài hạn của khách 
hàng. Chúng tôi cung cấp một mức phí đa dạng và hiệu quả về chi phí để giúp khách hàng tránh 
lãng phí các chi phí mà vẫn đảm bảo chất lượng dịch vụ của chúng tôi.

Tranh  tụng Thương mại
Khách hàng chọn Phuoc & Associates vì kinh nghiệm và kiến thức chuyên sâu về tham gia tranh 
tụng tại tòa án của chúng tôi. Chính những yếu tố nổi bật sau đây đã giúp chúng tôi là lựa chọn 
hàng đầu cho khách hàng tại Việt Nam:

Tranh  tụng về Xây dựng
Chúng tôi đã bàn bạc và tư vấn cho khách hàng về nhiều dự án, hợp đồng xây dựng phức tạp, và 
các khiếu kiện xây dựng khắp Việt Nam, bao gồm một loạt các dự án lớn, phức tạp, quan trọng 
của nhà nước và tư nhân, cũng như nhiều dự án lớn về công nghiệp, thương mại và khu dân cư.

Chúng tôi là những chuyên gia tòa án, với kết quả hoạt động thành công đã được minh 
chứng;
Chúng tôi biết về ngành nghề của khách hàng;
Chúng tôi có một phạm vi hoạt động rộng lớn và một nguồn nhân lực dồi dào; và
Chúng tôi thường thắng trong các vụ kiện khó và phức tạp


