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Built to last - Xây dựng để trường tồn

BFSC LAW FIRM
BFSC là một hãng luật về Tài chính và Kinh doanh với nhiều năm kinh nghiệm cung
cấp dịch vụ pháp lý cho doanh nghiệp. Các dịch vụ pháp lý chủ yếu được BFSC thực
hiện cho khách hàng bao gồm thị trường vốn và chứng khoán, tư vấn đầu tư, mua bán
sáp nhập, tư vấn hợp đồng, luật sư nội bộ (tư vấn thường xuyên), giải quyết tranh chấp.
BFSC có văn phòng hiện diện tại ba thành phố lớn: Hà Nội, Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và

BUILT
TO
LAST

có đội ngũ luật sư, chuyên viên pháp lý nhiều kinh nghiệm. Tính đến cuối năm 2018,
BFSC đã cung cấp dịch vụ pháp lý cho gần 2000 doanh nghiệp, bao gồm các doanh
nghiệp nước ngoài và các tập đoàn, tổng công ty lớn và gần 400 cá nhân là chủ doanh
nghiệp và các nhà quản lý.
Cách tiếp cận và giải quyết của BFSC là tích hợp những Luật sư, chuyên viên pháp
lý và nhân viên giỏi nhất trong hệ thống của chúng tôi để hoàn thành công việc cho khách
hàng, không phụ thuộc vào việc khách hàng yêu cầu dịch vụ pháp lý ở Văn phòng nào
của chúng tôi.
Chúng tôi nỗ lực cố gắng để trở thành một trong các Công ty Luật dẫn
đầu thị trường dịch vụ pháp lý tại Việt Nam bằng cách hoàn thành xuất sắc
từng yêu cầu dịch vụ của mọi khách hàng và phát triển
nguồn nhân lực theo kịp Tầm nhìn.
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TẦM NHÌN

GIÁ TRỊ CỐT LÕI
CHUYÊN
NGHIỆP

Chúng tôi đảm bảo đội ngũ luật sư, chuyên viên pháp lý, nhân viên tiếp

nhận, thực hiện và kết thúc dịch vụ trên cơ sở một quy trình chuẩn nhưng
đảm bảo sự linh hoạt và một hệ thống quản lý thông tin được bảo mật.

Chúng tôi đảm bảo ý kiến tư vấn, đánh giá trung thực trước mỗi yêu cầu
TRUNG
THỰC

dịch vụ của khách hàng. Chúng tôi đưa ra các ý kiến, đánh giá một cách

khách quan, trung thực và vì quyền lợi lâu dài của khách hàng cho dù ý
kiến, đánh giá đó có thể làm khách hàng không hài lòng.

Trở thành một Mega Firm được tín nhiệm
trong thị trường dịch vụ pháp lý tại Việt Nam

SỨ MỆNH

Bảo toàn và gia tăng giá trị một cách bền
vững cho Doanh nghiệp

PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG

Xây dựng để trường tồn

Chúng tôi luôn đảm bảo rằng mọi công việc của khách hàng được thực
TẬN
TÂM

hiện bởi sự tỉ mỉ, cẩn thận và sự chu toàn trên cơ sở định lượng mọi khả

năng, mọi tình huống có khả năng xảy ra thực tế hoặc trong tương lai và

thực hành các biện pháp pháp lý nhằm đảm bảo triệt tiêu mọi tình huống
xấu, ngăn chặn các nguy cơ.

TRUNG
THÀNH

Chúng tôi luôn đảm bảo trung thành tuyệt đối với quyền lợi của khách hàng
trước mọi cám dỗ, mọi lợi ích và mọi áp lực.

Chúng tôi đảm bảo thông tin về khách hàng và thông tin về công việc của
BẢO
MẬT

khách hàng cũng như các thông tin mà chúng tôi biết được trong quá trình
tiếp nhận yêu cầu dịch vụ, thực hiện dịch vụ được bảo mật tuyệt đối và vĩnh
viễn (không phụ thuộc vào việc khách hàng sau khi yêu cầu dịch vụ,
hỏi thăm về dịch vụ có sử dụng dịch vụ của chúng tôi hay không)

BẮT
ĐẦU
TỪ

2007

LỊCH SỬ

HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN
BFSC được thành lập ngày 21/05/2007 tại
thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ với mục
tiêu trở thành một trong các hãng luật dẫn
đầu thị trường dịch vụ pháp lý cho Doanh
nghiệp tại Việt Nam. Với mục tiêu đó, BFSC
đã phát triển trở thành một Công ty luật
chuyên nghiệp với hơn ba mươi luật sư,
chuyên viên pháp lý làm việc chủ yếu tại ba
văn phòng là Hà Nội, thành phố Hồ Chí
Minh và Đà Nẵng:

2013
Thành lập Văn phòng tại thành phố Hồ Chí Minh

2015
Thành lập Văn phòng tại thành phố Đà Nẵng

2016
Thành lập Văn phòng tại Hà Nội

BFSC cung cấp dịch vụ pháp lý cho khách hàng theo một quy trình dịch vụ thống
nhất tại tất cả các Văn phòng trên cơ sở kiến thức pháp lý chuyên sâu, và kinh nghiệm
thực hành sâu rộng của các luật sư, chuyên viên tư vấn và sự hiểu biết của các nhân
viên của BFSC về hoạt động kinh doanh của khách hàng và cơ chế, chính sách và môi
trường kinh doanh tại Việt nam.
BFSC phát triển và cung cấp các dịch vụ pháp lý đa dạng từ hoạt động tư vấn đầu
tư và tư vấn doanh nghiệp chung đến hoạt động tư vấn chuyên sâu cho các doanh
nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản, xây dựng, dược phẩm, y tế, trang thiết
bị y tế, thương mại và vận tải quốc tế, tài chính, ngân hàng và bảo hiểm. Khách hàng
của chúng tôi chủ yếu bao gồm các doanh nghiệp có vốn hóa lớn, đủ điều kiện niêm
yết chứng khoán hoặc đã niêm yết, chiếm tỷ trọng lớn trong số các khách hàng của
chúng tôi là các doanh nghiệp, tập đoàn tư nhân và các Công ty đa quốc gia.
Các dịch vụ pháp lý mà BFSC đã từng thực hiện bao gồm cổ phần hóa, phát hành
chứng khoán, giao dịch vốn và tài trợ, đầu tư, mua bán sáp nhập, hợp đồng, nhượng
quyền thương mại, thuế, lao động, bảo hiểm và pháp luật kinh doanh chuyên ngành về
tài chính, bảo hiểm, xây dựng, bất động sản, dược phẩm và y tế.
BFSC đã thực hiện đại diện cho khách hàng trong nhiều vụ khiếu nại hành chính về
thuế, hải quan, quản lý hành chính về chứng khoán và đầu tư, cạnh tranh và chống độc
quyền.
BFSC đã thực hiện nhiều vụ tranh chấp về kinh doanh, đầu tư, thương mại có giá trị
lớn và/hoặc các tranh chấp xuyên biên giới thông qua cơ chế hòa giải hoặc cơ chế tiến
hành tố tụng tại Tòa án. Chúng tôi đặc biệt có kinh nghiệm giải quyết các vụ tranh chấp
thông qua cơ chế tiến hành tố tụng Trọng tài quốc tế và giải quyết các tranh chấp thông
qua hoạt động hòa giải ngoài tố tụng. Chúng tôi cũng cử luật sư bào chữa trong các vụ
án hình sự về các tội phạm về kinh tế, chức vụ mà trong các vụ án đó các doanh nhân,
nhà quản lý doanh nghiệp, cán bộ quản lý Nhà nước là người bị kết tội.
Các luật sư của BFSC đều có kinh nghiệm thực hành nghề nghiệp sâu rộng, hiểu
biết, cẩn trọng, uy tín và hầu hết đều có khả năng làm việc với khách hàng trong môi
trường các giao dịch mang tính quốc tế. Luật sư của BFSC hầu hết đều có khả năng
thực hành đồng thời cả hoạt động tư vấn và tranh tụng và được các cơ quan quản lý
nhà nước, Tòa án và Trọng tài tôn trọng.
Từ một hãng luật quy mô nhỏ, BFSC đã phát triển thành một hãng luật quy mô trung
bình với hơn ba mươi luật sư, chuyên viên pháp lý làm việc chủ yếu tại ba văn phòng
Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. BFSC định hướng sẽ phát triển thành một
hãng luật dẫn đầu thị trường dịch vụ pháp lý cho Doanh nghiệp tại Việt nam và hướng
tới phát triển Chi nhánh ở nước ngoài.

DOANH NGHIỆP & MUA BÁN SÁP NHẬP
Doanh nghiệp & và mua bán sáp nhập là một trong những thực hành then chốt giúp xác
định vị trí của BFSC trong thị trường dịch vụ pháp lý cho doanh nghiệp tại Việt Nam

Với sự hiểu biết về môi trường kinh doanh thực tiễn tại Việt nam, BFSC đã phát triển và cung
cấp cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp, tập đoàn các dịch vụ pháp lý đa dạng, gồm có:
Thành lập & quản trị pháp lý doanh nghiệp (Bao gồm và chủ yếu là thành lập và quản
trị pháp lý doanh nghiệp theo mô hình công ty cổ phần, tập đoàn, tổng công ty, công
ty mẹ - con);
Mua bán sáp nhập, tái cấu trúc doanh nghiệp;
Thành lập & quản trị pháp lý doanh nghiệp (Bao gồm và chủ yếu là thành lập và quản
trị pháp lý doanh nghiệp theo mô hình công ty cổ phần, tập đoàn, tổng công ty, công
ty mẹ - con);
Mua bán sáp nhập, tái cấu trúc doanh nghiệp;
Đầu tư, hợp tác và quản trị pháp lý dự án đầu tư, hợp đồng hợp tác kinh doanh;
Soạn thảo và đàm phán hợp đồng;
Thuế và Tài chính doanh nghiệp;
Nhượng quyền thương mại;
Cạnh tranh và chống độc quyền;
Lao động;
Đảm bảo chất lượng sản phẩm, dịch vụ và đảm bảo môi trường;
Luật sư nội bộ cho doanh nghiệp;
Đào tạo kiến thức pháp lý, nghiệp vụ pháp lý cho cán bộ của Doanh nghiệp;
Giải quyết các tranh chấp trong nội bộ và / hoặc các tranh chấp với bên ngoài.

Các luật sư của chúng tôi có nhiều kinh nghiệm cung cấp dịch vụ pháp ký cho khách hàng
là các nhà đầu tư, doanh nghiệp, tập đoàn hoạt trong các lĩnh vực đặc thù, bao gồm:
Tài chính Ngân hàng;
Kinh doanh bảo hiểm;
Bất động sản;
Xây dựng và hạ tầng;
Dược phẩm, y tế và trang thiết bị y tế;
Thực phẩm, thực phẩm chức năng và đồ uống;
Thương mại & bán lẻ;
Vận tải và logicstics;
Năng lượng và môi trường;
Nông nghiệp sạch;
Giáo dục và đào tạo.
Chúng tôi luôn cố gắng để hiểu tường tận về hoạt động kinh doanh đặc thù của khách
hàng và tìm hiểu môi trường kinh doanh và các cơ chế, chính sách đối với hoạt động kinh
doanh của khách hàng.
Trên kinh nghiệm hành nghề lâu năm của các luật sư và những hiểu biết về hoạt động
kinh doanh của khách hàng cùng với hiểu biết về môi trường kinh doanh tại Việt nam,
chúng tôi luôn cung cấp cho khách hàng các ý kiến pháp lý một cách kịp thời và các giải
pháp thiết thực, hiệu quả.

Trong lĩnh vực thị trường vốn và chứng khoán, BFSC cung cấp dịch vụ cho các
doanh nghiệp nhà nước của Việt nam, các tập đoàn và các doanh nghiệp Việt nam.
Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ cho các nhà đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp nước
ngoài và các tập đoàn đa quốc gia với các dịch vụ pháp lý đầy đủ và toàn diện bao gồm
định giá, tư vấn cổ phần hóa, chào bán chứng khoán, chào mua cổ phiếu, phát hành
trái phiếu, mua bán cổ phần, mua bán trái phiếu, chứng khoán phái sinh, vay vốn, huy
động vốn, vay hợp vốn, quản lý quỹ đầu tư và các vấn đề pháp lý.
Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ đại diện và làm trung gian cho các Ngân hàng, tổ
chức tài chính, quỹ đầu tư với các nhà đầu tư, doanh nghiệp để để thực hành nghiệp
vụ bảo lãnh phát hành, đầu tư, tư vấn tài chính và tái cấu trúc doanh nghiệp, tập đoàn.
Các luật sư của chúng tôi cùng với đội ngũ các chuyên gia, cố vấn về tài chính Ngân
hàng và các đối tác của chúng tôi là Công ty chứng khoán, các Công ty quản lý quỹ
thuộc nhóm dẫn đầu thị trường chứng khoán Việt nam luôn đảm bảo cung cấp cho
khách hàng các ý kiến pháp lý và các giải pháp pháp lý phù hợp, kịp thời nhất cho các
nhu cầu phát sinh trên thị trường vốn và thị trường chứng khoán tại Việt nam.

THỊ TRƯỜNG VỐN
& CHỨNG KHOÁN

NGÂN HÀNG & TÀI CHÍNH
Trong lĩnh vực tài chính và Ngân hàng, BFSC là một nhà cung cấp dịch vụ
mới, chúng tôi mới tham gia thị trường dịch vụ này từ năm 2010.
Chúng tôi tập trung xây dựng và tuyển mộ đội ngũ luật sư, cố vấn có kinh nghiệm tư
vấn các giao dịch về vốn xuyên quốc gia, các giao dịch về vay hợp vốn, giao dịch tài
trợ tín dụng… nhằm phát triển BFSC trở thành một trong những nhà cung cấp dịch
vụ về tài chính Ngân hàng hàng đầu Việt nam.
Chúng tôi đã có kinh nghiệm cung cấp dịch vụ về tài chính Ngân hàng cho các Ngân
hàng, tổ chức tín dụng đang hoạt động tại Việt nam với các dịch vụ chủ yếu gồm có
tư vấn xây dựng hệ thống văn bản nội bộ, văn bản định chế tài chính, tư vấn giao
dịch mua bán cổ phần, tư vấn tài trợ dự án, tư vấn bảo lãnh phát hành và bảo lãnh
dự án… và cung cấp các dịch vụ pháp lý về nhận diện, xử lý rủi ro và xử lý nợ xấu
cho các Ngân hàng.

Chúng tôi thực hiện

dịch vụ về tài chính Ngân hàng
cho các doanh nghiệp, các tập đoàn
bao gồm các hoạt động chính là đầu tư,
huy động vốn, tư vấn tài chính và tái cấu trúc tài
chính doanh nghiệp, vay vốn, bảo lãnh và đàm phán,
tái cấu trúc nợ và xử lý nợ xấu của doanh nghiệp, tập đoàn
tại các Ngân hàng, tổ chức tín dụng.
Chúng tôi cũng đã thực hiện cung cấp dịch vụ tư vấn giao dịch tài trợ, giao dịch vốn,
giao dịch vay hợp vốn cho các doanh nghiệp, tập đoàn với các Ngân hàng quốc tế và
các định chế tài chính quốc tế.

NĂNG LƯỢNG & HẠ TẦNG

BFSC cung cấp dịch vụ tư vấn và đại diện cho các nhà đầu tư, các doanh
nghiệp và tập đoàn trong việc đàm phán các hợp đồng liên quan đến đầu tư hạ
tầng, bất động sản và năng lượng, bao gồm các hợp đồng ký kết giữa chủ đầu
tư với nhà thầu chính, nhà thầu liên danh, nhà thầu phụ. Chúng tôi cũng tư vấn
và đại diện trong hoạt động giám sát thực hiện các hợp đồng và quản trị pháp lý
dự án.

gồm cả việc cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư tại Việt nam cho các nhà đầu tư, doanh
nghiệp, tập đoàn trong nước và nước ngoài có hoạt động đầu tư tại Việt nam hoặc có
hoạt động đầu tư từ Việt nam ra nước ngoài.

Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ tư vấn và đại diện thực hiện các thủ tục về
đầu tư cho các dự án về bất động sản, nhà ở, năng lượng và cơ sở hạ tầng nhằm
có được sự phê chuẩn của các Cơ quan quản lý nhà nước. Hoạt động này bao

Chúng tôi đã cung cấp các dịch vụ pháp lý cho các Ngân hàng, tổ chức tài chính
trong việc thẩm định hồ sơ, tư vấn và phát hành ý kiến pháp lý phục vụ cho việc quyết
định tài trợ, cho vay, bảo lãnh… thực hiện các dự án.

Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ tư vấn, trung gian đàm phán cho nhà đầu tư dự
án trong các giao dịch về vay vốn, tài trợ tín dụng, phát hành chứng khoán để thực
hiện các dự án về bất động sản, năng lượng và cơ sở hạ tầng.

TRANH TỤNG &
GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

BFSC được đánh giá là một trong các Công ty luật hàng đầu Việt nam để các nhà đầu tư,

doanh nghiệp và tập đoàn lựa chọn khi cần giải quyết tranh chấp.

Chúng tôi đã đại diện cho nhiều khách hàng trong việc giải quyết các tranh chấp về kinh

doanh và thương mại thông qua thương lượng, hòa giải ngoài tố tụng và tố tụng Trọng tài, Trọng

tài quốc tế, bao gồm rất nhiều vụ tranh chấp được giải quyết thông qua cơ chế đối thoại - hòa

giải ngoài tố tụng hoặc thông qua cơ chế giải quyết của Trọng tài, Trọng tài quốc tế. Chúng tôi đã

đại diện cho nhiều khách hàng trong việc giải quyết các tranh chấp về kinh doanh, thương mại
và đầu tư tại Tòa án và cơ quan thực thi phán quyết (cơ quan thi hành án). Chúng tôi cũng đại

diện cho nhiều khách hàng trong việc giải quyết các khiếu nại hành chính về đầu tư, quản lý
doanh nghiệp, thuế, cạnh tranh , độc quyền và các hoạt động quản lý Nhà nước khác.

Chúng tôi đã xử lý nhiều tranh chấp phức tạp tại Việt nam và các tranh chấp xuyên biên giới

liên quan đến đầu tư, bất động sản, xây dựng, dược phẩm và y tế, tài chính Ngân hàng, hàng

hải, thương mại quốc tế, hạ tầng, năng lượng.
BFSC cũng thành lập và phát triển một bộ phận chuyên biệt gồm các luật sư về dân sự để

cung cấp các dịch vụ pháp lý cho các doanh nhân, cán bộ quản lý doanh nghiệp, các nhà đầu
tư cá nhân nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại Việt nam. Bộ phận này cung cấp các

dịch vụ pháp lý chủ yếu liên quan đến: visa, quốc tịch, giấy phép lao động, cư trú, hộ khẩu,

thuế thu nhập cá nhân, kết hôn, nuôi con, mua nhà ở, đất đai, thừa kế, ly hôn, giải quyết các
tranh chấp về tài sản, nhà ở, đất đai, cổ phiếu .. và các vấn đề pháp lý khác cho khách hàng
là các nhà đầu tư nước ngoài, doanh nhân và cán bộ quản lý cấp cao của các tập đoàn,

doanh nghiệp, cơ quan quản lý Nhà nước. Luật sư của BFSC cũng đã thực hiện việc bào
chữa trong nhiều vụ án hình sự mà trong đó người phạm tội là nhà đầu tư, doanh nhân, cán
bộ quản lý của doanh nghiệp, cán bộ quản lý Nhà nước đối với các tội phạm về thuế, chứng
khoán, buôn lậu, chuyển giá..

LUẬT SƯ ĐIỀU HÀNH

PHAN QUANG CHUNG
Email: chung.phan@bfsc-law.com
Học vấn:
Đại học Luật Hà Nội, Cử nhân luật năm 2000
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Đoàn luật sư tỉnh Phú Thọ
Liên đoàn luật sư Thái Bình Dương (IPBA)

SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Trong lĩnh vực về Sở hữu trí tuệ, BFSC cung cấp dịch vụ tư

vấn toàn diện và dịch vụ đại diện nhằm giúp khách hàng tra cứu,
đăng ký, gia hạn, chuyển nhượng, chuyển giao, bảo hộ và giải

quyết các tranh chấp về Sở hữu công nghiệp, bao gồm : Sáng

chế. Giải pháp hữu ích, Kiểu dáng công nghiệp, Nhãn hiệu, Chỉ

dẫn địa lý, thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn, giống cây trồng,
tên thương mại, bí mật kinh doanh …

Chúng tôi cũng cung cấp dịch vụ tư vấn và đại diện để giải

quyết các vấn đề pháp lý về quyền tác giả và quyền liên quan.

Lĩnh vực hoạt động
Doanh nghiệp & Mua bán sáp nhập
Thị trường vốn và Chứng khoán
Năng lượng và cơ sở hạ tầng
Giải quyết tranh chấp
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