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Danh tiếng của chúng tôi được  
hình thành nhờ việc luôn nghiêm túc 
tuân thủ các chuẩn mực quốc tế 
và vận dụng sự hiểu biết sâu sắc 
về môi trường và thực tiễn kinh doanh 
cụ thể tại Việt Nam để hỗ trợ khách hàng 
một cách hiệu quả nhất.
Chúng tôi cung cấp cho khách hàng 
những ý kiến Tư Vấn Thực Tiễn và
Giải Pháp Hiệu Quả để đem lại được
Kết Quả Tối Ưu.

Nguyễn Đỗ Tùng Cương

LUẬT SƯ ĐIỀU HÀNH
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NDTC & Partners tự hào là một trong số ít những 
công ty luật và tư vấn tại Việt Nam được khách 
hàng lựa chọn để cung cấp các dịch vụ tư vấn đầu 
tư và pháp lý toàn diện.

Đội ngũ chuyên gia tư vấn và luật sư của chúng tôi được một số  
lượng lớn khách hàng và đối tác, bao gồm cả những công ty đứng 
đầu thị trường toàn cầu trong danh sách Fortune 500 và các công
ty đa quốc gia, tin cậy về khả năng cung cấp những nội dung tư vấn 
thiết thực theo một cách hiệu quả và toàn diện nhất.

Lấy sự phát triển các mối quan hệ tin cậy và lâu dài làm cốt lõi trong 
phương thức làm việc của chúng tôi trong nhiều năm qua,  
NDTC & Partners đã và đang nhận được sự tin tưởng của khách
hàng trong quá trình hỗ trợ phát triển và hiện thức hóa thành công 
các cơ hội đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam.

“Tư vấn thực tiễn – Giải pháp tối ưu”

GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY
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TRIẾT LÝ HOẠT ĐỘNG

Bằng cách tập trung vào chiến lược kinh doanh tổng thể 
của khách hàng, chúng tôi lấy sự phát triển bền vững làm cốt lõi cho 

những giải pháp của mình, thông qua việc cung cấp những giải 
pháp tư vấn pháp lý và đầu tư một cách kinh tế nhất, hiệu quả nhất.

BỐN NGUYÊN TẮC SÁNG LẬP
VÀ NỀN TẢNG CỦA CHÚNG TÔI:

QU AN HỆ  HỢP  TÁC
LÂU DÀ I

SỰ  CHUYÊN NGH IỆP
THEO T IÊU CHUẨN

QUỐC  TẾ

S Ự  T Í N  NH IỆM
TU Y Ệ T  ĐỐ I

TRÁCH NH IỆM
VỚ I  XÃ  HÔ I

Mục tiêu chính của chúng tôi là cung cấp cho khách hàng những lời khuyên 
mang tính tổng thể và chiến lược. Chúng tôi chú trọng và luôn kiên quyết duy trì uy tín 

và tín nhiệm trong mọi công việc mà chúng tôi được ủy thác để có thể phục vụ 
lợi ích cho khách hàng một cách tốt nhất.

“Tư vấn thực tiễn – Giải pháp tối ưu”

LU ÔN HƯỚNG TỚ I
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CÁC LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN

Chúng tôi cung cấp cho quý khách hàng những Tư Vấn Thực Tiễn và Giải Pháp Hiệu Quả 
để mang lại Kết Quả Tối Ưu.

Chúng tôi không chỉ đơn thuần nghiên cứu, tư vấn và đưa ra giải pháp theo yêu cầu của khách 
hàng mà còn luôn tập trung vào việc phân tích và cảnh báo các rủi ro tiềm ẩn trong quá trình đầu 
tư kinh doanh để đảm bảo rằng quý khách hàng được chuẩn bị đầy đủ nhất trong việc xác định

NDTC & Partners có nhiều năm kinh nghiệm trong việc cung cấp những ý kiến tư vấn chuyên
môn và hỗ trợ trong quá trình đầu tư kinh doanh cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước, bao  

gồm, nhưng không giới hạn ở các lĩnh vực:

N Ă N G  L Ư Ợ N G  &  C Ơ  S Ở  H Ạ  T Ầ N G

C Ô N G  N G H Ệ ,  T R U Y Ề N  T H Ô N G  &  V I Ễ N  T H Ô N G

C Á C  L Ĩ N H  V Ự C  C Ô N G  N G H I Ệ P  &  S Ả N  X U Ấ T

G I Á O  D Ụ C  &  Đ À O  T Ạ O

B Ấ T  Đ Ộ N G  S Ả N

D U  L Ị C H  &  D Ị C H  V Ụ

T À I  C H Í N H  &  N G Â N  H À N G

N Ô N G  N G H I Ệ P  &  M Ô I  T R Ư Ờ N G

c á c  n g à n h  K H O A  H Ọ C  Đ Ờ I  S Ố N G

Nội dung phân tích và tư vấn của chúng tôi không chỉ dựa trên sự hiểu biết về pháp luật sở tại mà  
còn dựa trên sự trao đổi và làm việc chặt chẽ của chúng tôi với các cơ quan quản lý nhà nước 

liên quan. Yếu tố quan trọng này cho phép chúng tôi dự liệu được những điều chỉnh về mặt pháp  
luật và các chính sách có thể ảnh hưởng đến các dự án đầu tư và hoạt động kinh doanh đang và 

sẽ được thực hiện của các nhà đầu tư và các doanh nghiệp.

Dựa vào những yêu cầu của khách hàng, chúng tôi đưa ra những nội dung phân tích tổng thể và  
cung cấp cho khách hàng dịch vụ tư vấn chuyên sâu để có thể mang lại kết quả tối ưu.

“Tư vấn thực tiễn – Giải pháp tối ưu”

phương thức đầu tư phục vụ cho mục tiêu được hướng đến.
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"Chúng tôi sử dụng những phân tích chính 
xác để cung cấp cho khách hàng những tư 
vấn pháp lý toàn diện và thiết thực phù hợp 
với các quy định pháp lý sở tại, nhưng vẫn đảm bảo 
công việc được thực hiện theo chuẩn mực quốc tế."
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TƯ VẤN PHÁP LÝ

Để có thể duy trì tăng trưởng 
hoạt động kinh doanh trong bối  
cảnh thị trường thay đổi nhanh 
chóng như hiện nay, khách hàng  
cần nhiều hơn là những dịch vụ

Chúng tôi không đưa ra các phân tích tư vấn 

chuyên nghiệp.

riêng biệt mà kết hợp quá trình phân tích tư 
vấn pháp lý cùng sự hiểu biết chuyên sâu về 
đầu tư kinh doanh và thương mại để hướng 
đến những giải pháp cho sự phát triển lâu dài. 
Bằng cách phân tích  và tiên lượng những rủi 
ro có thể xảy ra  trong tương lai, chúng tôi luôn 
duy trì khả năng cung cấp được ý kiến tư vấn 

Những lĩnh vực tư vấn pháp lý chính mà NDTC & Partners thực hiện được chia thành những 
nhóm như sau:

KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO

MUA BÁN & SÁP NHẬP doanh nghiệp

QUẢN TRỊ DOANH NGHIỆP &

THUẾ, TÀI CHÍNH & BẢO HIỂM

LAO ĐỘNG & nhân sự

THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ

HỢP ĐỒNG & ĐÀM PHÁN HỢP ĐỒNG

TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP & PHÁ SẢN

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP & TỐ TỤNG

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

CẠNH TRANH & CHỐNG ĐỘC QUYỀN

Nhằm giảm thiểu các rủi ro mà các doanh nghiệp và nhà đầu tư có thể gặp phải, chúng tôi 
luôn nỗ lực cung cấp các giải pháp thực tế, phù hợp với sứ mệnh, tầm nhìn và giá trị cốt lõi
của khách hàng. 

“Tư vấn thực tiễn – Giải pháp tối ưu”

toàn diện cho các dự án đầu tư kinh doanh 
của khách hàng. 

TUâN THỦ
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"Với tư vấn đầu tư là một trong những 
dịch vụ cốt lõi của công ty, chúng tôi 
cam kết cung cấp dịch vụ tư vấn tốt 
nhất theo tiêu chuẩn quốc tế.”
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TƯ VẤN ĐẦU TƯ

Chúng tôi làm việc chặt chẽ với các doanh nghiệp 
và nhà đầu tư để tạo ra các giải pháp bền vững, được thực hiện

theo từng vấn đề cụ thể của từng khách hàng.

NDTC & Partners luôn chú trọng vào việc phân tích nghiên cứu để đưa ra những 
giải pháp thiết thực và hiệu quả nhất cho các doanh nghiệp và nhà đầu tư, đặc biệt 
là trong bối cảnh thị trường biến động và dịch chuyển nhanh chóng như hiện nay. 
Ngoài việc cung cấp dịch vụ tư vấn đầu tư trực tiếp nước ngoài và đầu tư gián tiếp 
một cách tổng thể, chúng tôi cũng tập chung chuyên sâu vào các lĩnh vực sau:

Dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp cùng kiến 
thức chuyên môn sâu về môi trường kinh 
doanh tại Việt Nam của chúng tôi đã 
khiến NDTC & Partners trở thành đối tác 
tin cậy trên cơ sở hợp tác lâu dài của các 
nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Khảo sát & Nghiên cứu Thị trường

Khởi Nghiệp Sáng Tạo

Liên Doanh & Hợp Tác

HOÀN THIỆN THỦ TỤC ĐẦU TƯ & XIN
CHẤP THUẬN của các cơ quan 

Sáp nhập & Mua lại DOANH NGHIỆP

Tái Cấu trúc & Phá sản

Nghiên Cứu Tính Khả Thi Dự Án &
Quản LÝ DỰ ÁN

Chiến Lược Tiếp Thị &
Phân Phối

Tái Cấu Trúc & CỔ PHẦN HÓA

Thương Mại Quốc Tế

“Tư vấn thực tiễn – Giải pháp tối ưu”

Chiến Lược

NHÀ NƯỚC
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“Tư vấn thực tiễn – Giải pháp tối ưu”

C

à
tới các doanh nghiệp và cơ quan t
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Dịch vụ tư vấn của chúng tôi đối với các 
hợp tác quốc tế bao gồm các lĩnh vực sau:

Chữa Cháy & Tìm Kiếm Cứu Nạn

Cứu Trợ Thảm Họa Quốc Gia

An Ninh & Quốc Phòng

Quản Lý & Kiểm Soát Giao Thông

Y tế & Chăm sóc Sức khỏe Cộng đồng

Giáo Dục & Đào Tạo

Bảo Vệ Môi Trường & bảo tồn
Tài Nguyên Thiên Nhiên

Cơ Sở Hạ Tầng Công Cộng

Trong những năm qua, NDTC & Partners là công ty tư vấn chính thức cho một số lượng 
lớn các dự án quốc tế giữa các cơ quan chính phủ Việt Nam và các cơ quan nước ngoài 
cũng như các doanh nghiệp có liên quan từ châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc v.v.

Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi cung cấp
các dịch vụ tư vấn chuyên nghiệp dựa trên 
cơ sở kiến thức và kinh nghiệm chuyên biệt. 
Chúng tôi tư vấn cho các bên liên quan về 
tất cả các khía cạnh và các giai đoạn của 
dự án: phân tích hiện trạng và nhu cầu cũng 
như quy hoạch phát triển tổng thể, xác định
và đề xuất các sáng kiến dự án, lập kế hoạch 
 ban đầu cho đến nghiên cứu tiền khả thi cũng 
 như nghiên cứu khả thi, thẩm định dự án, phê 
 duyệt dự án và chấp thuận tài chính, đàm phán  
và ký kết hợp đồng, thực hiện và quản lý dự  
 án, v.v. và luôn cam kết cung cấp các nội dung
 tư vấn và sự hỗ trợ cụ thể và đặc thù cho từng
 dự án cũng như theo yêu cầu của các đối tác. 



TOHOKU ELECTRIC POWER

DELOITTE

SIEMENS

RUSSIAN HELICOPTERS

YAHOO!

VINCI GROUP

SOJITZ

A. O. SMITH

SONY MUSIC

AES CORPORATION

ROSENBAUER INTERNATIONAL

ASCEND GROUP

BRITISH TELECOM

EXIMBANK MALAYSIA

COCA COLA

ERICSSON

TEMENOS

LG ELECTRONICS

SSTC

VIETNAM AIRLINES

ELECTRICITY OF VIETNAM

ETC.
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KHÁCH HÀNG
CỦA CHÚNG TÔI

Với hơn hai mươi năm hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ tư vấn 
đầu tư và pháp lý, các  đối tác sáng lập của Công ty đã cung cấp dịch vụ 
chuyên nghiệp cho một số lượng lớn khách hàng bao gồm các tập đoàn 
hàng đầu thế giới trong danh sách Fortune 500 và các công ty đa quốc gia, 
các nhà đầu tư nước ngoài và các doanh nghiệp trong nước hàng đầu, các 
cơ quan chính phủ và các tổ chức quốc tế, trong đó có thể kể đến những 
đơn vị sau: 

“Tư vấn thực tiễn – Giải pháp tối ưu”



ĐỊA CHỈ Tầng 12, Tháp Hà Nội, 49 Phố Hai Bà Trưng,
Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam

SĐT

FAX

EMAIL

WEBSITE

(+84.24) 3938 8628 or (+84.24) 3938 8629

(+84.24) 3938 8627

headoffice@ndtcgroup.com.vn


