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TƯ VẤN NỘI BỘ

Những dịch vụ này được lập nên và nhằm giúp khách hàng cắt giảm chi phí pháp lý, đồng thời vẫn 
tận dụng được tối đa sự chuyên môn pháp lý của chúng tôi.  Ngoài ra, các dịch vụ này được điều 
chỉnh theo nhu cầu của từng khách hàng nên phí dịch vụ sẽ hợp lý hơn so với các dịch vụ pháp 
lý thông thường tại từng thời điểm, và chuyên gia pháp lý này sẽ tư vấn pháp luật hoặc đại diện 
pháp lý trực tiếp đến mục tiêu kinh doanh của khách hàng.

Những nhiệm vụ chính trong Dịch vụ Tư vấn Nội bộ bao gồm:

Chúng tôi nhận thức được rằng một số khách hàng có quy mô nhỏ và những hạn chế về tài 
chính mà không thể thuê được chuyên gia pháp lý nội bộ, cho nên Phuoc & Associates đã 
lập một bộ phận được gọi là “tư vấn nội bộ” nhằm đáp ứng nhu cầu pháp lý của khách hàng 
trong các hoạt động kinh doanh hàng ngày.

Tư vấn về chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động, rà soát những vấn đề về phúc lợi 

của người lao động;

Xem xét lại và sửa đổi Sổ tay nhân viên và nội quy lao động;

Kiểm toán về trách nhiệm ủy thác;

Rà soát và phân tích hợp đồng;

Soạn hoặc rà soát các cam kết không cạnh tranh;

Tư vấn về quản lý rủi ro pháp lý cho khách hàng;

Giải quGiải quyết các giao dịch Mua bán & Sáp nhập đã đến hạn;

Đàm phán các hợp đồng thuê và các hợp đồng nhà thầu độc lập;

Tư vấn qua điện thoại cho các cán bộ điều hành và quản lý;

Xác định, điều chỉnh, giao kết và quản lý sự tư vấn chuyên môn bên ngoài;

Chọn lựa, phân tích và xem xét pháp nhân;

Cung cấp dịch vụ thư ký doanh nghiệp;

Soạn thảo biên bản và nghị quyết của doanh nghiệp;

Dàn Dàn xếp các cuộc đàm phán;

Giảm biên chế lao động; và

Làm thủ tục xin cấp giấy phép.


