Dịch vụ pháp lý chất lượng, uy tín

Vì sao lựa chọn ICTLAW?

Cố vấn pháp luật thông minh và hiệu quả
Chúng tôi luôn mong được trở thành người bạn, người cố vấn pháp lý tin cậy của quý doanh nghiệp và mang lại những giá trị
vượt trội hơn các tư vấn pháp luật, xử lý các tình huống pháp lý, hướng dẫn tuân thủ thông thường.

đạt hiệu qu

ảc
ao

Chi
ph
íh
ợp

lý

Thị trường đầu ra cho sản phẩm, dịch vụ luôn là bài toán khó đối
với mọi doanh nghiệp, đặc biệt trong bối cảnh thị trường cạnh
tranh mạnh và các chi phí quảng cáo, marketing tăng cao. Chúng
tôi hiểu rõ điều đó và tin tưởng Sàn TMĐT https://eplaza.vn của
chúng tôi, cùng với các hệ thống sàn TMĐT chuyên biệt về nhiều
lĩnh vực, hệ thống đối tác Tradeport, Tradepoit và điểm O2O
đang được chúng tôi phát triển sẽ là giải pháp hỗ trợ mạnh mẽ và
hiệu quả cho doanh nghiệp của bạn tại thị trường Việt Nam, cắt
bỏ được nhiều chi phí quảng cáo.
Bảo vệ tài sản sở hữu trí tuệ (SHTT) như nhãn hiệu, sáng chế,
kiểu dáng công nghiệp, bản quyền tác giả rất quan trọng đối với
các doanh nghiệp muốn kinh doanh bài bản và bền vững; đặc
biệt khi doanh nghiệp đã có chỗ đứng trên thị trường và muốn
chiếm lĩnh thị trường toàn cầu. ICTLAW có giấy phép hoạt động
đại diện SHTT tại Việt Nam và trên thế giới, không chỉ giúp doanh
nghiệp của bạn thuận lợi trong việc thực hiện thủ tục đăng ký bảo
hộ, giảm chi phí thuế, liên lạc mà còn hỗ trợ phát triển thương mại
các tài sản SHTT của bạn tại Việt Nam và trên thế giới hiệu quả.

thị trư
ờng quốc tế
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ICTLAW tự hào là hãng luật tập hợp được đội ngũ luật sư giỏi về
chuyên môn trên nhiều lĩnh vực về kinh doanh, thương mại, đầu
tư, công nghệ, sở hữu trí tuệ, thương mại quốc tế, tài chính,
ngân hàng, chứng khoán, tranh tụng …, Nhiều luật sư đã từng
giữ vị trí chủ chốt về pháp lý tại các tập đoàn lớn như Samsung,
Viettel Global, Vingroup, Massan, PVI, Vndirect,..

Bên cạnh tư vấn pháp lý, ICTLAW cung cấp thêm dịch vụ xúc tiến
thương mại quốc tế cho doanh nghiệp của bạn. Chúng tôi giúp
bạn đăng sản phẩm hàng hóa, dịch vụ lên nhiều Sàn TMĐT lớn
trên thế giới; phân tích dữ liệu xuất nhập khẩu vào các thị trường
khác nhau và thông tin xúc tiến thương mại toàn cầu để chủ động
đại diện doanh nghiệp của bạn làm việc với các đối tác tiềm năng.
Chúng tôi tin tưởng các phương án hỗ trợ chủ động và sáng tạo
sẽ giúp bạn đạt kết quả phát triển thị trường quốc tế tốt nhất với
chi phí thấp nhất.

Để hỗ trợ doanh nghiệp hiêu quả, ICTLAW phát
triển mạnh mạng lưới đối tác ở trong nước và
nước ngoài. Trong nước chúng tôi đã ký nhiều
thỏa thuận hợp tác với nhiều đối tác, hiệp hội. Tại
nước ngoài, chúng tôi có đại diện là người Việt
Nam tại 15 nước và có mối quan hệ với nhiều
doanh nghiệp và các hãng luật. Chúng tôi tin
tưởng với mạng lưới đối tác kinh doanh mạnh
này, ICTLAW sẽ trở thành một người bạn đồng
hành tin cậy và hiệu quả của bạn.
Chúng tôi hiểu rõ tác dụng đòn bẩy của công
nghệ đối với sự phát triển của mỗi doanh nghiệp.
ICTLAW đang phát triển các giải pháp
LegalTECH để giúp doanh nghiệp của bạn trong
việc quản trị hiệu quả các vấn đề pháp lý, rủi ro và
tuân thủ với chi phí thấp. Ngoài ra, bên cạnh các
hệ thống Sàn TMĐT hợp tác với nhiều bên,
chúng tôi cũng đang phát triển hệ thống chuyển
đổi số tích hợp công nghệ đa điểm để hỗ trợ
doanh nghiệp triển khai hoạt động kinh doanh và
phát triển khách hàng trung thành của mình được
thuận lợi nhất.
ICTLAW tự hào có 2 luật sư thành viên là sáng lập
viên của Trung tâm Trọng tài Quốc tế Hà Nội
(HIAC), đây là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam cung
cấp nền tảng hòa giải và trọng tài trực tuyến. Với
sự tiện lợi và hiệu quả của phương thức giải
quyết tranh chấp trực tuyến tại HIAC, ICTLAW tin
tưởng sẽ giúp doanh nghiệp của bạn xử lý tốt các
vấn đề vướng mắc, tranh chấp thương mại để đạt
được sự chắc chắn và thành công trong kinh
doanh.
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Hỗ trợ bảo hộ
quyền Sở hữu trí tuệ
(Nhãn hiệu, kiểu dáng
công nghiệp,sáng chế,
bản quyền tác giả)

Tư vấn pháp luật về
doanh nghiệp, đầu tư,
kinh doanh - thương mại

Làm sao để thích ứng
với thời đại mới của môi trường kinh doanh?

Tư vấn hợp tác
phát triển Sàn TMĐT,
cung cấp bộ công cụ
chuyển đổi số đa điểm

Tư vấn quản trị,
tái cấu trúc
doanh nghiệp, M&A

Công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT) đang mở ra cơ hội vô cùng lớn cho các doanh nghiệp phát triển và khai thác thị trường
toàn cầu một cách nhanh chóng và thuận lợi nhất nhưng cũng đặt ra rất nhiều thách thức khi buộc doanh nghiệp phải chi phí một
ngân sách quảng cáo trực tuyến lớn để quảng bá sản phẩm và tiếp cận khách hàng. CNTT cũng giúp cho việc tìm kiếm, tra cứu
thông tin tư vấn hướng dẫn về quản trị, đầu tư, kinh doanh và pháp lý trên internet rất thuận tiện nhưng làm sao để tối ưu hóa thời
gian và nguồn lực; tiết kiệm chi phí nhưng đảm bảo tính chuyên nghiệp và hiệu quả; gắn kết chuỗi giá trị và mang đến kết quả kinh
doanh thiết thực lại là bài toán khó đối với mọi doanh nghiệp hiện nay.
ICTLAW International là hãng luật trẻ và năng động đang hiểu rõ các thuận lợi và khó khăn mà các doanh nghiệp đang phải đối mặt
trong giai đoạn công nghệ thông tin ngày một phát triển hiện nay. Chúng tôi tự hào đã gắn kết được một đội ngũ luật sư hàng đầu tại
các tập đoàn lớn trong nước và nước ngoài để cung cấp cho doanh nghiệp của bạn một dịch vụ pháp lý hiệu quả và chuyên nghiệp
trên nhiều lĩnh vực, đồng thời tự hào là hãng luật tiên phong tại Việt Nam chuyên sâu vào mảng công nghệ thông tin và truyền thông
(ICT), đã và đang phát triển các giải pháp công nghệ để hỗ trợ doanh nghiệp của bạn phát triển thị trường, kết nối cung cầu toàn
cầu và tiết kiệm chi phí trong quản trị, tư vấn pháp lý, tuân thủ và phòng ngừa rủi ro.
Chúng tôi tin tưởng bằng việc gắn kết giá trị, mang lại những lợi ích vượt trội cho khách hàng hơn là chỉ tư vấn và hỗ trợ giải quyết
các tình huống pháp lý cụ thể, ICTLAW sẽ là người bạn, là đối tác đồng hành tin cậy và hiệu quả cho doanh nghiệp của bạn.
Luật sư Trần Anh Huy
Giám đốc ICTLAW
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Tư vấn, đại diện xử lý
tranh chấp thương mại
trong nước và quốc tế
(đặc biệt thông qua HIAC)

Hỗ trợ xử lý tranh chấp
thương mại (có thể sử dụng
nền tảng giải quyết tranh chấp
trực tuyến của HIAC
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Dịch vụ

1

Đăng kí sáng chế/kiểu dáng công nghiệp (tư
vấn và chuẩn bị hồ sơ, tài liệu cho việc nộp đơn
đăng kí bảo hộ sáng chế, tư vấn đánh giá khả
năng bảo hộ sáng chế, giải pháp hữu ích
Ÿ Tư vấn về việc chuyển giao quyền sử dụng
sáng chế, kiểu dáng công nghiệp
Ÿ Tư vấn và đại diện xử lý các tranh chấp, khởi
kiện về sáng chế (các nội dung liên quan đến vi
phạm bằng sáng chế, phản đối cấp bằng sáng
chế, tranh chấp quyền sở hữu sáng chế, áp
dụng các biện pháp khẩn cấp và các biện pháp
giải quyết tranh chấp thay thế
Ÿ

1

Tư vấn thành lập doanh nghiệp
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ

Tư vấn đăng kí kinh doanh
Lựa chọn loại hình doanh nghiệp, tên doanh
nghiệp, ngành, nghề đăng ký kinh doanh
Hồ sơ thủ tục thành lập doanh nghiệp, chi nhánh,
địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện
Đăng ký điều chỉnh thông tin: tên doanh nghiệp,
địa chỉ trụ sở chính, người đại diện theo pháp luật,
chủ sở hữu công ty, thay đổi cổ đông/thành viên
công ty, tăng/giảm vốn điều lệ, bổ sung ngành,
nghề kinh doanh,…
Chuyển nhượng vốn góp, chào bán cổ phần, phát
hành trái phiếu doanh nghiệp
Tư vấn thủ tục tạm ngừng, giải thể, phá sản doanh
nghiệp,...

Tư vấn M&A (Mua bán sáp nhập)

Tư vấn cấu trúc M&A theo quy định của pháp luật
Việt Nam
Ÿ Tư vấn, hỗ trợ xây dựng và triển khai kế hoạch
chào bán (cho bên bán) và phương án mua lại
(bên mua) trên cơ sở, đánh giá, phân tích thông tin
về chính sách, pháp luật và thị trường
Ÿ Tư vấn hoàn thiện hồ sơ pháp lý cho doanh
nghiệp trước khi chào bán cổ phần lần đầu ra
công chúng (IPO)
Ÿ Tư vấn định giá doanh nghiệp
Ÿ
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Tư vấn cấp phép các hoạt động kinh doanh có điều kiện

2

4

Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng
hợp
Giấy phép thiết lập mạng xã hội
Giấy phép kinh doanh thương mại điện tử, game
Giấy phép kinh doanh dịch vụ du lịch
Đăng ký để chạy các chương trình khuyến mãi
Đăng ký mã vạch

Tư vấn đầu tư
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ

Ÿ
Ÿ

Tư vấn lựa chọn lĩnh vực đầu tư, địa bàn và quy
mô đầu tư
Tư vấn thủ tục đầu tư
Đại diện cho nhà đầu tư nộp hồ sơ đăng ký đầu
tư tại cơ quan có thẩm quyền
Tư vấn chuyển nhượng dự án đầu tư
Tư vấn các chính sách ưu đãi đối với các dự án,
giao dịch và hoạt động kinh doanh của các nhà
đầu tư tại Việt Nam
Tư vấn cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
và tài sản gắn liền với đất, cho thuê lại nhà xưởng
Tư vấn thay đổi nội dung đầu tư đã đăng ký
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Bảo hộ quyền tác giả

Thương thảo và chuẩn bị hợp
đồng cho việc tạo ra tác phẩm,
việc sở hữu, chuyển giao
quyên, mua, bán hoặc thu phí
bản quyền (theo giấy phép
bản quyền) của các tài liệu
bản quyền tác giả
Ÿ Tư vấn achống vi phạm bản
quyền, bao gồm cả việc khởi
kiện những người vi phạm
Ÿ Kiện tụng tranh chấp bản
quyền
Ÿ
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Tiến hành các thủ tục phản đối đơn đăng kí
nhãn hiệu, giấy chứng nhận đăng kí nhãn hiệu
Ÿ Tư vấn sử dụng nhãn hiệu trên bao bì, nhãn
mác, quảng cáo và các phương tiện điện tử,
quyền đối với thương mại, việc chuyển
nhượng, vấn đề cạnh tranh không lành mạnh
và các quyền đối với nhãn hiệu chưa đăng kí
bảo hộ trên cơ sở quyền sử dụng trước
Ÿ Thực hiện việc giám sát và gia hạn hiệu lực
nhãn hiệu đã được bảo hộ
Ÿ Đàm phán và soạn thảo các thoả thuận cho
việc mua, bán hoặc chuyển giao quyền sử
dụng nhãn hiệu
Ÿ

Thương mại hoá IP

Các giao dịch xuyên biên giới
(bao gồm cấp phép sở hữu trí
tuệ, nhượng quyền, mua lại
quyền sở hữu trí tuệ, phân
phối, chuyển giao công nghệ,
bảo mật, v.v.)
Ÿ Các dịch vụ khác (bao gồm
các sản phẩm tiêu dùng, thực
phẩm và đồ uống, bí mật
thương mại, bảo vệ dữ liệu,
v.v.)
Ÿ
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Thực thi và xử lý tranh chấp
quyền sở hữu trí tuệ

Xác định quyền SHTT, điều
tra, khảo sát
Ÿ Việc chống hàng giả, chống vi
phạm bản quyền và phòng
ngừa (bao gồm cả quan hệ
công chúng)
Ÿ Cảnh báo, thương lượng,
hòa giải, giải quyết tranh
chấp, trọng tài
Ÿ Đại diện và bảo vệ trước các
cơ quan có thẩm quyền (bao
gồm Cục SHTT, hải quan,
quản lý thị trường, cạnh tranh
Ÿ
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Phát triển thương hiệu

Dịch vụ

Luật sư nội bộ

Thiết kế logo doanh nghiệp

trọn gói

Phí dịch vụ:
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Tra cứu khả năng bảo hộ nhãn hiệu của logo

triệu/tháng

Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tại Việt Nam

Tư vấn toàn bộ các vấn đề pháp lý liên quan đến doanh nghiệp, đầu
tư, kinh doanh, thương mại quốc tế

Tư vấn chiến lược phát triển và bảo hộ thương hiệu

Tư vấn về các vấn đề tuân thủ pháp luật nội bộ

Website giới thiệu doanh nghiệp (Wordpress)

Tư vấn về quản trị doanh nghiệp, tái cấu trúc doanh nghiệp, M&A

Mở bán và đăng sản phẩm trên Sàn TMĐT Eplaza.vn

Thực hiện thủ tục pháp lý về doanh nghiệp, đầu tư, kinh doanh

Miễn phí hosting và email hosting

Thực hiện thủ tục về đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, sáng chế trong nước

Tư vấn pháp luật về đầu tư và kinh doanh

Tư vấn xử lý các tranh chấp hợp đồng thương mại với các
đối tác

Đăng sản phẩm lên Sàn TMĐT Eplaza.vn và
các sàn thuộc hệ sinh thái của Công ty

Đăng sản phẩm lên 30 Sàn TMĐT lớn trên thế
giới

Thiết lập
bộ công cụ
chuyển đổi số
đa điểm

Rà soát hợp đồng và tư vấn các vấn đề pháp lý về hợp đồng

Phát triển thị trường quốc tế

Phân tích dữ liệu thương mại quốc tế, xác định
tệp khách hàng đích để chủ động liên lạc, thiết
lập quan hệ thương mại với đối tác nước ngoài

Hỗ trợ rà soát các văn bản pháp lý nội bộ

Với chi phí

Đại diện doanh nghiệp làm việc với các đối tác
tiềm năng để chốt cơ hội kinh doanh với các đối
tác nước ngoài

15 triệu đồng,khách hàng sẽ nhận được Bộ công cụ gồm:

Phí dịch vụ:

Phí dịch vụ:
từ
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Tư vấn pháp luật về xuất nhập khẩu

Công cụ bán hàng: Đầy đủ các tính năng của một website bán hàng

triệu/tháng

Công cụ chăm sóc khách hàng: Có các tính năng tích điểm, affiliate
marketing, chăm sóc khách hàng, giải quyết khiếu nại, giải quyết
tranh chấp trực tuyến qua Trung tâm Trọng tài quốc tế Hà Nội
Công cụ phát triển thị trường: Công cụ mạng xã hội, bán chéo sản
phẩm với hệ sinh thái của Eplaza.vn, thông tin xúc tiến thương mại
Công cụ ERP: Quản lý cửa hàng, sản phẩm, nhà cung cấp
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Trang
bán hàng
Eplaza.vn

6
triệu/tháng

Website
Tư vấn về đăng ký sáng chế, nhãn hiệu; tư vấn
ký hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng nhãn
hiệu, sáng chế, chuyển giao công nghệ

app iOS,
app Android
Tư vấn giải quyết các tranh chấp thương mại
quốc tế
Quyền lợi
khác

Hoa hồng
hợp tác
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Luật sư điều hành

Ban cố vấn

Luật sư Trần Anh Huy

Ông Đào Chí Thành - Cố vấn cao cấp

Ông Trần Anh Huy tốt nghiệp Học viện Quan hệ Quốc tế, chuyên ngành Luật Quốc tế (2003), Đại học
Luật Hà Nội (2008) và lấy bằng Thạc sĩ Luật Kinh doanh quốc tế của Đại học Tours (Pháp) (Chương
trình hợp tác giữa Đại học Tours với Đại học Ngoại Thương, do Chính phủ Pháp tài trợ, 2009).

Ông Đào Chí Thành hiện là Viện trưởng Viện Công nghệ Điện tử, thuộc Liên hiệp các Hội Khoa học và
Kỹ thuật Việt Nam. Ông Thành tốt nghiệp Đại học Kỹ thuật Quân sự Việt Nam năm 1980, lấy bằng Tiến
sĩ Công nghệ radar tại Đại học Kỹ thuật Hàng không Dân dụng Quốc gia Matxcova Liên Bang Nga
năm 2000, bằng Tiến sỹ Khoa học tại Đại học Kỹ thuật Hàng không Dân dụng Quốc gia Matxcova
Liên Bang Nga năm 2003.

Ông Huy có hơn 15 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tư vấn pháp luật, luật sư cho các công ty
luật, tập đoàn kinh tế lớn trong và ngoài nước, như luật sư của Tập đoàn Vingroup, Trưởng phòng
pháp chế cấp cao Tổ hợp Samsung Việt Nam. Bên cạnh đó, Ông Huy cũng tham gia sâu vào các hoạt
động nghiên cứu chính sách và pháp luật liên quan đến đầu tư, phát triển công nghệ, thương mại điện
tử và thương mại quốc tế; tham gia đào tạo luật sư hội nhập quốc tế tại Học viện Tư pháp và tổ chức
quản lý một số dự án công nghệ chia sẻ, phát triển kinh tế tại Việt Nam. Các lĩnh vực chuyên môn của
ông Huy bao gồm: Tư vấn pháp luật và giải quyết tranh chấp liên quan đến doanh nghiệp, đầu tư, công
nghệ thông tin và truyền thông, thương mại điện tử, thương mại quốc tế, bất động sản, bảo vệ quyền
lợi người tiêu dùng, v.v.
Ngoài là luật sư điều hành của ICTLAW, ông Huy hiện là Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng Thư ký
Trung tâm Trọng tài Quốc tế Hà Nội (HIAC). Ông cũng là Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần SmileTech
Công nghệ số (đơn vị phát triển Nền tảng thương mại điện tử chia sẻ Eplaza.vn).

Ông Thành có hơn 40 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực viễn thông, công nghệ radar. Ông có mạng lưới
quan hệ chặt chẽ với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Thông tin và Truyền thông cũng như nhiều tổ
chức R&D ở Việt Nam và nước ngoài.
Ông Nguyễn Văn Thanh - Cố vấn cao cấp
Ông Nguyễn Văn Thanh hiện đang làm cố vấn cấp cao, cố vấn chiến lược cho Tổ hợp Samsung Việt
Nam bước sang năm thứ 10. Ông đã thành công trong việc hỗ trợ Tập đoàn Samsung làm việc với
nhiều bộ ngành và chính quyền địa phương để xử lý các công việc về đầu tư cũng như công tác trách
nhiệm xã hội và các vấn đề phát sinh trong kinh doanh của Tập đoàn Samsung tại Việt Nam. Ông
Thanh tốt nghiệp Đại học Công Đoàn tại Liên Xô và là Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp Bắc
Ninh, ông có nhiều kinh nghiệm, kĩ năng giải quyết có lý, có tình, thành công các cuộc tranh chấp lao
động.

Luật sư Nguyễn Hoàng Long
Ông Nguyễn Hoàng Long tốt nghiệp Học viện Quan hệ Quốc tế, chuyên ngành Luật Quốc tế (2003),
lấy bằng Thạc sĩ Luật Kinh doanh quốc tế của Đại học Tours (Pháp) (Chương trình hợp tác giữa Đại
học Tours với Đại học Ngoại Thương, do Chính phủ Pháp tài trợ, 2009).
Ông Long từng là Trưởng ban Pháp chế Công ty Cổ phần Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global); Luật
sư nội bộ cho Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Presvoir Việt Nam, luật sư Văn phòng Luật sư Quốc
tế Việt Nam VILAF – Hồng Đức, chuyên gia pháp lý cho Dự án Hỗ trợ Cải thiện cách thức Luật
(LERAP) .. Lĩnh vực chuyên môn của ông Long: Tư vấn pháp luật liên quan đến đầu tư quốc tế, viễn
thông, công nghệ cao, thương mại quốc tế và triển khai dự án trong nước và nước ngoài.
Hiện tại, ngoài chuyên môn tại ICTLAW, ông Long đang tham gia điều hành và triển khai các dự án xây
dựng trung tâm dữ liệu và phát triển các sản phẩm công nghệ viễn thông cho các đối tác trong và
ngoài nước.
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Ông Thanh có kiến thức và kinh nghiệm về dự án đầu tư tại Việt Nam. Ông cũng có quan hệ cao cấp
với các lãnh đạo nhiều bộ, ngành và chính quyền địa phương tại nhiều tỉnh thành trong cả nước.
Ông Hà Đình Bốn - Cố vấn cao cấp
Ông Hà Đình Bốn nguyên là Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam.
Hiện ông là luật sư thuộc Đoàn Luật sư tỉnh Tuyên Quang và là trọng tài viên tại Trung tâm Trọng tài
Quốc tế Hà Nội.
Ông Bốn đã tốt nghiệp tại các trường: Đại học Luật Hà Nội, Đại học Thái Nguyên, Thạc sĩ Đại học
LuZon tại Philippin, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh. Ông có hơn 40 năm kinh nghiệm trong
lĩnh vực pháp lý và hơn 30 năm làm lãnh đạo phụ trách pháp chế của Bộ Lao động Thương binh và xã
hội. Ông là tác giả của Bộ luật lao động Việt Nam năm 2012. Ngoài là chuyên gia cao cấp về hệ thống
pháp luật Việt Nam, Ông Bốn có mối quan hệ chặt chẽ với các tổ chức quốc tế tại Việt Nam cũng như
các cán bộ cấp cao của Chính phủ Việt Nam.
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Luật sư cộng tác
Bà Trần Thị Quang Hồng tốt nghiệp Cử nhân và Thạc sĩ tại Đại học Luật Hà Nội. Bà đã nhận bằng
Tiến sĩ Luật kinh doanh và thương mại tại Đại học Monash, Australia. Bà đã có hơn 20 năm kinh
nghiệm làm việc ở nhiều vị trí khác nhau, bao gồm hoạch định chính sách, nghiên cứu và tư vấn pháp
luật trong lĩnh vực luật dân sự - kinh tế.
Bà Hồng đã có nhiều tác phẩm được xuất bản trong nước và quốc tế. Bà đã tham gia vào việc xây
dựng nhiều dự án luật và có rất nhiều kinh nghiệm trong việc tư vấn soạn thảo hợp đồng, quản trị nội
bộ doanh nghiệp, tư vấn tuân thủ, tư vấn giải quyết tranh chấp cho doanh nghiệp trong lĩnh vực đầu
tư, chứng khoán và bất động sản. Bà Hồng cũng là chuyên gia tư vấn cho một số tổ chức quốc tế như
ADB, Blue Dragon. Bà đã từng được trao giải cho bài luận xuất sắc nhất tại Hội nghị thường niên lần
thứ 12 của Đại học Quốc gia Châu Á Singapore (2015) và được VCCI ghi nhận những đóng góp của
mình cho hệ thống pháp luật kinh doanh Việt Nam (2014).
Ông Trần Quốc Bảo tốt nghiệp Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - Đại học Quốc gia Thành phố
Hồ Chí Minh, chuyên ngành (i) Báo chí và truyền thông và (ii) Tiếng Anh năm 2000, sau đó tốt nghiệp
Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh năm 2004, chuyên ngành ngành Kế toán - Kiểm toán năm
2006, Đại học Luật TP.HCM năm 2008. Ông nhận được học bổng và lấy bằng thạc sỹ quản trị kinh
doanh tại Mỹ năm 2009.
Ông Trần Quốc Bảo đã có hơn 10 năm làm việc trong lĩnh vực pháp lý và có nhiều cơ hội làm việc với
các khách hàng lớn như: Công ty Xuất nhập khẩu Tổng hợp, Than và Khoáng sản Việt Nam, Tổng
công ty Thủy sản Việt Nam; Công ty Cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí, Tập đoàn HB, Tập
đoàn Kusto, Công ty Địa ốc Bình Thiên An, Công ty Địa ốc Bình Dương, Công ty Xây dựng Descon,
Công ty Xây dựng Socon Myanmar, Công ty Beton6, Synectics, Beegreen, Golf Long Thành, Thiên
Đức-Capital land, Linde gas (Đức), Schomburg (Đức), ASA Medical (Mỹ), Subway (Mỹ), The Coffee
Bean & Tealeaf (Mỹ), Mitra Energy (Malaysia), Petrosaver (Mỹ), Golden Line Shipping (Iran)…
Bà Trương Huỳnh Nga tốt nghiệp khoa Luật tại Đại học Đà Nẵng, Việt Nam năm 2012. Sau đó, bà
lấy bằng Thạc sĩ luật tại Đại học Quốc gia Chung Cheng, Đài Loan năm 2017 và bằng Tiến sĩ tại
trường Đại học Đài Loan năm 2020. Về kinh nghiệm, bà Nga đã có 1 năm làm cán bộ pháp chế và kế
hoạch cho Công ty Cổ phần Đông Sang, Đà Nẵng, 8 năm làm giảng viên Khoa Luật, Đại học Đà Nẵng,
Việt Nam và hơn 3 năm làm nghiên cứu viên chính cho Trung tâm Nghiên cứu ASEAN và Nam Á, Đại
học Quốc gia Chung Chen, Đài Loan.
Bà Nga hiện là đại diện của ICTLAW tại Thành phố Đà Nẵng, Việt Nam.
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Ông Phan Duy Tuấn đã có hơn 20 năm kinh nghiệm làm việc trong các môi trường kinh doanh quốc
tế. Ông đã làm việc tại Ngân hàng KB Kookmin tại Seoul, Hàn Quốc trong 4 năm và làm việc hơn 10
năm tại các tập đoàn đa quốc gia lớn như LG Debon Cosmetics Co. ltd., DongKook Co. ltd., SK
Telecom, Samsung C&T Corporation, Kizuna JV Corporation và Samsung Electronics HCMC CE
Complex. Ông cũng đã có kinh nghiệm làm việc làm phiên dịch tiếng Hàn cho đội tuyển bóng đá quốc
gia Việt Nam (trợ lý cho HLV Park Hang Seo) từ tháng 10 năm 2018 đến tháng 12 năm 2019. Các lĩnh
vực chuyên môn chính của ông bao gồm tài chính ngân hàng, thương mại và tiếp thị quốc tế, xây
dựng, quan hệ chính phủ và đầu tư quốc tế.
ÔngTuấn là luật sư thành viên của ICTLAW, ông phụ trách phát triển các hoạt động đầu tư và kinh
doanh cho ICTLAW đối với thị trường Hàn Quốc.

Ông Hoàng Văn Tâm tốt nghiệp Đại học Thương mại Hà Nội năm 2000, chuyên ngành kế toán. Ông
đã có nhiều chứng chỉ nghiệp vụ kế toán từ các cơ sở khác nhau như Đại học Xây dựng Hà Nội, Sở Kế
hoạch Đầu tư Hà Nội, Liên hiệp Doanh nghiệp Trẻ Hà Nội, Trường Đào tạo Cán bộ Tài chính, Trung
tâm Đào tạo Vietsourcing và Viện Thông tin. Về kinh nghiệm, ông đã từng làm kế toán trưởng tại nhiều
tập đoàn lớn như: Công ty TNHH Xây dựng & Phát triển Công nghệ Adcom, Công ty Cổ phần Xuất
nhập khẩu Tập đoàn Hà Anh HACO, Công ty Cổ phần Đầu tư & Thương mại PFV (thành viên của Tập
đoàn Vingroup) ), Công ty CP BIDGROUP, Công ty CP Đầu tư, Xây dựng & Kinh doanh Địa ốc
Vinareal, Công ty CP Môi giới Đầu tư & Bất động sản Netreal Việt Nam
và Công ty CPPicenza Việt Nam.
Ông Tâm gia nhập ICTLAW vào tháng 9 năm 2020 với tư cách là đối tác thành viên phụ trách dịch vụ
tư vấn tài chính, thuế và kế toán.
Ông Trần Tuấn Cường tốt nghiệp Đại học Phương Đông năm 2005 và tốt nghiệp Thạc sĩ Luật kinh
doanh quốc tế tại Đại học François Rabelais University of Tours (Pháp) năm 2010. Ông có Chứng
nhận Sở hữu Trí tuệ của Tổ chức Sở hữu Trí tuệ Thế giới và Giấy phép Chuyên nghiệp Đấu giá.
Ông Cường đã có nhiều năm làm việc cho Tập đoàn VNPost và cho các công ty bảo hiểm lớn như
PTI, Chubb Life và Liberty. Ông cũng tham gia thành lập một công ty luật vào năm 2010 và làm việc tại
đây cho đến năm 2012. Năm 2018, ông Cường thành lập Công ty đấu giá Phương Đông tại tỉnh Nam
Định. Ông Cường có hơn 15 năm kinh nghiệm tư vấn pháp luật, đầu tư kinh doanh và quản trị kinh
doanh cho nhiều công ty luật và tập đoàn nước ngoài. Ông hoạt động chuyên sâu trong các lĩnh vực:
Bảo hiểm, thương mại, luật đất đai, sở hữu trí tuệ và luật dân sự. Tại ICTLAW, Ông Cường phụ trách
mảng sở hữu trí tuệ và thương mại quốc tế.
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Chuyên gia cộng tác

Đại diện tại nước ngoài

Ông Nguyễn Thi

Ông Nguyễn Phúc Bắc

Bà Nguyễn Hoàng Quyên

Ông Nguyễn Văn Hà

Chuyên gia lĩnh vực
đất đai, môi trường

Luật sư về tài chính,
y tế, bất động sản

Chuyên gia về thuế
và kiểm toán

Chuyên gia về CNTT
và truyền thông

Bà Vũ Thị Thu Thủy

Bà Nguyễn Thị Thu Hà

Ông Hà Duy Tân

Bà Đào Thị Hà Anh

Chuyên gia pháp luật
đầu tư & công nghệ

Chuyên gia về
công nghệ sinh học

Chuyên gia về
lao động đào tạo

Chuyên gia lĩnh vực
thương hiệu

Ông Đào Quang Huỳnh

Ông Phí Tùng Lâm

Ông Trần Thế Hiệp

Ông Bùi Văn Huyên

Chuyên gia về kiểu
dáng công nghiệp
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Chuyên gia về
công nghệ điện tử

Chuyên gia về
thị trường tiêu dùng

Chuyên gia lĩnh vực
công nghệ

Chúng tôi đã và đang xây
dựng mạng lưới quốc tế
hỗ trợ các doanh nghiệp
Việt Nam xuất khẩu sản
phẩm trên toàn thế giới.
ICTLAW có đại diện tại 15
quốc gia và có kết nối với
nhiều công ty luật trên thế
giới để hỗ trợ kinh doanh.

Bà Trần Quang Hồng

Bà Rachel Isenschmid

Bà Phạm Lê Giang

Đại diện tại Úc

Đại diện tại Thuỵ Sĩ

Đại diện tại Na Uy

Bà Nguyễn Ngọc Uyên

Đại diện tại Châu Âu

Ông Nguyễn Xuân Bách

Bà Nguyễn Thanh Hoa

Bà Trần Lan Phương

Đại diện tại Canada

Đại diện tại Nga

Đại diện tại Nhật Bản
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Nhân viên văn phòng

Bà Nguyễn Thị Vân Anh
ĐH Luật Hà Nội

Bà Trần Bích Thảo
ĐH Luật Hà Nội

Bà Nguyễn Thương Thảo
ĐH Kinh tế quốc dân

Bà Nguyễn Quỳnh Anh
ĐH Kinh tế quốc dân

Ông Vũ Tiến Chiến
FPT Aptech

Bà Lê Thị Hải Yến
ĐH Kinh tế quốc dân

Ông Nguyễn Văn Hiếu
FPT Polytechnic

Ông Nguyễn Quang Tùng
ĐH Ngoại Thương

Ông Thái Quang Lộc
ĐH Kinh tế quốc dân

Bà Hoàng Minh Hằng
ĐH Ngoại Thương

Bà Vũ Thị Hồng Trang
ĐH Luật Hà Nội
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Ông Đàm Văn Thức
FPT Polytechnic

Ông Phạm Hoàng An
Học viện Công nghệ
Bưu chính viễn thông

Bà Vũ Phan Hoài Diễm
ĐH Kinh tế quốc dân

Bà Đặng Quỳnh Trang
ĐH Luật Hà Nội
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Hệ sinh thái
Pháp lý

Hoạt động
ICTLAW và SmileTech vinh dự là đơn vị đồng tổ chức thành
công Festial Nghệ thuật Hữu nghị quốc tế 2020 (IFAF) diễn ra
tại Tp. Hà Nội với nhiều hoạt động như Festival Piano; Festival
Khiêu vũ; Festival Giong hát; Không gian trưng bày sản phẩm
văn hóa nghệ thuật hữu nghị quốc tế.

Tư vấn pháp luật về doanh
nghiệp, đầu tư, kinh doanh –
thương mại quốc tế, tái cấu
trúc doanh nghiệp, M&A
Đại diện sở hữu trí tuệ trong nước và quốc
tế (đăng ký và thực thi bảo hộ nhãn hiệu,
sáng chế, bản quyền tác giả, chỉ dẫn địa lý,
bố trí mạch tích hợp)
Tư vấn và đại diện xử lý các
tranh chấp thương mại trong
nước và quốc tế, đặc biệt
thông qua giải quyết bằng hòa
giải và trọng tài trực tuyến tại
Trung tâm Trọng tài Quốc tế
Hà Nội.

Đây là chương trình nhằm nâng cao tình hữu nghị giữa người
dân Hà Nội và cộng đồng quốc tế, có sự tham dự của nhiều đại
sứ quán, tổ chức quốc tế, các tổ chức hữu nghị và các cơ quan
thông tấn-báo chí.

Thương mại
Hợp tác kinh doanh trên Sàn TMĐT
Eplaza.vn và các sàn TMĐT thành
phần, và phát triển mạng lưới O2O,
Tradeport.

Đối tác

Dịch vụ môi giới, xúc tiến thương mại
và phát triển thị trường trong nước và
quốc tế cho các sản phẩm hàng hóa,
dịch vụ của các doanh nghiệp.
Dịch vụ ủy thác xuất nhập khẩu hàng
hóa quốc tế.

Công nghệ

Vui lòng truy cập: https://www.facebook.com/IFAF2020/ để biết
thêm thông tin chi tiết

Trung tâm giao
lưu Quốc tế Hà
Nội - Liên hiệp
các Tổ chức
Hữu nghị
Tp.Hà Nội

We Create Viet
Nam - Tổ chức
phi lợi nhuận
có quỹ từ
Chính Phủ Hoa
Kỳ

Trung tâm Ứng
dụng Khoa học
Công nghệ và
Khởi nghiệp,
Hội Nữ trí thức
Việt Nam

Viện nghiên
cứu bán lẻ và
chăm sóc
khách hàng –
Hiệp hội bán lẻ
Việt Nam

Liên minh xúc
tiến đầu tư
quốc tế - Invest
Global

Viện Công
nghệ Điện tử Liên hiệp Khoa
học kỹ thuật
Việt Nam

Trung tâm Hỗ
trợ khởi nghiệp
và chuyển đổi
số Điện Biên
Phủ

Tư vấn và cung cấp giải pháp triển
khai website TMĐT thế hệ thứ ba.
ĐIỂM GIAO DỊCH TỪ ONLINE ĐẾN OFFLINE (O2O)
Cung cấp bộ công cụ chuyển đổi số gồm
website và ứng dụng trên điện thoại iOS,
android ứng dụng công nghệ đa điểm phục
vụ việc bán hàng, kinh doanh cho các cửa
hàng, doanh nghiệp.
Hợp tác, tư vấn và cung cấp giải pháp phát triển mạch điện
tử, tích hợp AI, chip, sensor để tối ưu hóa quản lý kinh
doanh, kho hàng, chuỗi cung ứng và sản xuất các sản
phẩm IoT phục vụ mục đích dân dụng và công nghiệp.
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Chúng tôi đang hợp tác với nhiều bên và làm việc với nhiều đối
tác để thiết lập các địa điểm O2O nhằm triển khai có hiệu quả
hoạt động Sàn TMĐT thế hệ thứ ba; hỗ trợ các doanh nghiệp,
cửa hàng phát triển tốt khách hàng trung thành và chuyển đổi số
trong hoạt động kinh doanh, thương mại.
Nếu doanh nghiệp của bạn quan tâm đến việc hợp tác này, xin
vui lòng liên hệ lại với chúng tôi.
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Khách hàng thân thiết
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Doanh nghiệp cho dù đã thành công hay còn đang phải vật lộn trong quá trình khởi nghiệp sẽ và luôn là những hạt giống tốt,
cần được chăm chút, nuôi dưỡng để có điều kiện tốt nhất để phát triển, đóng góp vào việc phát triển kinh tế và xã hội đất
nước.
ICTLAW luôn thấu hiểu điều đó và mong muốn được trở thành người bạn đồng hành tin cậy của các doanh nghiệp, đặc biệt
là các doanh nghiệp khởi nghiệp tại Việt Nam. Chúng tôi tin rằng, bằng sự nỗ lực không ngừng nghỉ, chia sẻ giấc mơ và gắn
kết giá trị, chúng ta sẽ tạo ra những điều tuyệt vời dành cho đất nước Việt Nam thân yêu.

172A đường Yên Lãng, phường Láng Hạ,

“

“

Hành trình khởi nghiệp và phát triển doanh nghiệp là một hành trình đầy gian nan đối với bất cứ ai có mong muốn chinh phục
các đỉnh cao kinh doanh. Đó sẽ là một hành trình đầy thách thức nhưng cũng rất thú vị với rất nhiều cơ hội, trải nghiệm, tri
thức và hơn hết là giây phút hân hoan khi bạn từng ngày được hiện thực hóa giấc mơ, hoài bão hay khát vọng của mình.

