
Tìm thuê luật sư uy tín – Dễ mà khó 
 

Trong bối cảnh hội nhập hiện nay, khi mà xã hội là tổng hòa các mối quan hệ xã hội phức tạp trong 

đó các quan hệ về dân sự, thương mại ngày càng phát triển theo chiều hướng gia tăng và bên cạnh 

đó các tranh chấp phát sinh trong các quan hệ này cũng ngày một tăng dần. Vì lẽ đó, nhu cầu tìm 

kiếm luật sư để hỗ trợ các vấn đề về mặt pháp lý ngày càng nhiều và số lượng luật sư tại Việt Nam 

ngày một tăng cao để kịp thời đáp ứng nhu cầu xã hội. Vậy làm cách nào để tìm thuê luật sư uy 

tín? Khi nào cần phải thuê luật sư? Tại sao lại nói tìm thuê luật sư uy tín – Dễ mà khó? Dễ ở điểm 

nào và khó ở đâu? 

1. Làm cách nào để tìm thuê luật sư uy tín? 

Như đã có đề cập trong các bài viết trước, có rất nhiều cách để tìm thuê luật sư uy tín, luật sư 

giỏi, bạn có thể tham khảo các cách sau đây: 

1. Tra cứu trên các trang web uy tín; 

2. Qua sự giới thiệu của người thân, bạn bè; 

3. Qua các trang báo chuyên ngành; 

4. Qua các diễn đàn, hội nghị; và 

5. Nhờ sự hỗ trợ tìm kiếm từ Đoàn Luật sư – Liên đoàn Luật sư, Sở tư pháp, phòng công chứng. 

2. Khi nào cần phải thuê luật sư? 

Khi bạn đối mặt với các vấn đề pháp lý mà chưa có cách xử lý và hướng giải quyết, bạn nên tìm luật 

sư càng sớm càng tốt để được tư vấn một cách đầy đủ chi tiết về vấn đề đang gặp phải. Việc tìm 

kiếm luật sư sớm sẽ tiết kiệm thời gian, tiền bạc, vì vấn đề được xử lý nhanh chóng và đúng 

hướng. 

3. Tại sao lại nói tìm thuê luật sư uy tín – Dễ mà khó? Dễ ở điểm nào và 

khó ở điểm nào? 

Như đề cập ở trên, việc tìm kiếm luật sư hiện nay không khó bởi có rất nhiều công cụ hỗ trợ và cách 

thức tiếp cận để tìm cho mình một luật sư. Nhưng làm thế nào để đánh giá được luật sư có giỏi, 

“có uy tín” sau khi bạn có kết quả về tìm kiếm, đây mới là điểm khó khi tìm thuê luật sư uy tín. 

Muốn nhận biết được luật sư có uy tín hay không, bạn phải xem xét nhiều yếu tố như: năng lực của 

luật sư; cách thực hiện công việc; kỹ năng giải quyết vấn đề; định hướng giải quyết vụ việc; kinh 

nghiệm trong lĩnh vực bạn cần giải quyết, các đề tài nghiên cứu hay các bài viết của luật sư trên các 

báo và tạp chí chuyên ngành…Để xem xét các yếu tố này, bạn nên tham khảo các đánh giá của 

khách hàng sau khi sử dụng dịch vụ của luật sư, trao đổi trực tiếp với luật sư để hiểu thêm về cách 

làm việc, cách trao đổi từ đó bạn có thể có cái nhìn trực quan hơn về luật sư để đưa ra quyết định 

có nên thuê luật sư này hay không. 
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Nếu bạn đang khó khăn trong việc tìm luật sư uy tín. Vui lòng liên hệ với chúng tôi: P & Các Cộng 

Sự là một công ty tư vấn chuyên nghiệp được thành lập tại Việt Nam và hiện có gần 100 thành 

viên đang làm việc tại ba văn phòng Thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Đà Nẵng. P & Các Cộng Sự 

cũng được đánh giá là một trong những công ty tư vấn chuyên về pháp luật kinh doanh hàng đầu 

tại Việt Nam mà có các lĩnh vực hành nghề đứng đầu trên thị trường pháp lý như Lao động và Việc 

làm, Thuế, Mua bán và Sáp nhập, Tranh tụng. Chúng tôi tự tin mang đến dịch vụ luật sư uy 

tín để tư vấn các vấn đề pháp lý một cách hiệu quả và tốt nhất cho khách hàng. 
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