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Kính gửi: Quý khách hàng
V/v: Hồ sơ năng lực của Công ty Luật TNHH Trí Tâm
Thưa Quý khách hàng!
Công ty Luật TNHH Trí Tâm (T&T) trân trọng gửi tới Quý khách hàng Hồ sơ năng lực của
chúng tôi liên quan đến dịch vụ tư vấn Luật.
Lựa chọn sử dụng dịch vụ tư vấn Luật là một quyết định quan trọng của Quý khách hàng liên
quan đến sự kiện pháp lý mà Quý khách hàng cần giải quyết. Trong môi trường cạnh tranh đầy
biến động như hiện nay, Quý khách hàng mong muốn lựa chọn cho mình một hãng Luật uy tín,
có kinh nghiệm chuyên sâu,tâm huyết đáp ứng được sự mong đợi của mình.
Nhằm giúp Quý khách hàng hiểu thêm về Công ty Luật TNHH Trí Tâm và các dịch vụ mà Công
ty cung cấp, chúng tôi xin giới thiệu một số thông tin chủ yếu về lĩnh vực hoạt động, đội ngũ luật
sư, phương pháp thực hiện và cam kết chất lượng của chúng tôi với phương châm “ Nâng giá trị
- Tạo niềm tin” kết hợp hài hoà các yếu tố nội lực tạo ra thế mạnh khác biệt để chúng tôi đạt
được mục tiêu và phương châm hoạt động của mình.
Chúng tôi bày tỏ nguyện vọng được cung cấp các dịch vụ chuyên ngành và làm đối tác gắn bó
với Quý khách hàng, qua đó đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển của Quý khách hàng. Chúng
tôi mong muốn được Quý khách hàng lựa chọn dịch vụ Luật của công ty Trí Tâm.
Địa chỉ liên hệ:
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Trân trọng!
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1. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY
Luật Trí Tâm được sáng lập và điều hành bởi các Luật sư có trình độ học vấn cao và dày dặn
kinh nghiệm chuyên sâu trong các lĩnh vực: Tư vấn luật doanh nghiệp; Sở hữu trí tuệ; Tư vấn dự
án; Bất động sản; Lao động; Tranh tụng, Thu hồi nợ, tư vấn cấp giấy phép.
Phương châm hoạt động của Trí Tâm là Trí phải “Minh” Tâm phải “Sáng” tận tâm vì khách
hàng, tận tụy với công việc, hoàn thành dịch vụ đúng tiến độ và yêu cầu. Chúng tôi luôn nhận
thức đầy đủ về trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệp của mình và cam kết không ngừng nâng cao
chất lượng dịch vụ trong các hoạt động tư vấn pháp lý, cũng như bảo vệ các quyền và lợi ích
hợp pháp của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp theo quy định của pháp luật.
Một trong những thế mạnh của Trí Tâm là luôn duy trì mối quan hệ tốt đẹp với các cơ quan chức
năng. Chúng tôi hiểu biết và nhận thức sâu sắc về hệ thống pháp luật, văn hoá,cơ chế hoạt động
của hệ thống chính trị, hệ thống các cơ quan lập pháp, hành pháp và tư pháp của Việt Nam. Với
sự nhạy bén trong hoạt động kết hợp với phong cách chuyên nghiệp, nhiệt huyết đã tạo cho Trí
Tâm một ưu thế vượt trội và khác biệt với các hãng luật khác tại Việt Nam.

Chúng tôi không chỉ cung cấp các kiến thức pháp lý thuần tuý mà luôn luôn nỗ lực tối đa đưa ra
các giải pháp pháp lý sáng tạo an toàn để giải quyết tất cả các vấn đề mà khách hàng yêu cầu.
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Với bề dày và sự sâu sắc của mình về cả chuyên môn cũng như các kinh nghiệm pháp lý, chúng
tôi tin tưởng và bảo đảm sẽ đem lại sự thành công cho khách khi đến với Trí Tâm.
1.1. Tầm nhìn và định hƣớng phát triển
- Trở thành hãng luật uy tín, chuyên nghiệp tại Việt Nam trong các lĩnh vực dịch vụ: Tư vấn
pháp luật cho doanh nghiệp,Sở hữu trí tuệ, tham gia tranh tụng tại tòa và tư vấn dịch vụ cấp giấy
phép,thu hồi nợ tại Việt Nam.
1.2. Sứ mệnh:
- Tối đa hóa lợi ích của khách hàng thông qua việc cung cấp các giải pháp tư vấn hiệu quả, phù
hợp với điều kiện thực tế và các chuẩn mực luật pháp.
1.3. Các giá trị cốt lõi:
- Những giá trị sau được Trí Tâm tôn vinh, hun đúc và đòi hỏi mỗi thành viên của Trí Tâm coi
như những nền tảng và định hướng cho mọi hoạt động của mình:


Trí: Trí tuệ



Tâm: Tâm huyết



Chuyên nghiệp

1.4 Thế mạnh vƣợt trội
a). Kinh nghiệm chuyên sâu về tư vấn Luật
Chúng tôi hiểu muốn thành công, Trí Tâm phải chuyên sâu cho từng lĩnh vực Luật và kịp
thời nắm bắt những thay đổi về chính sách và văn bản luật . Chúng tôi có nhiều Luật sư,
chuyên gia giỏi có kinh nghiệm thực tiễn và hiểu biết sâu rộng về từng lĩnh vực luật và có thể
chỉ ra sự khác biệt và vận dụng linh hoạt cho từng vụ việc cụ thể. Lựa chọn chúng tôi làm tư
vấn, Quý vị sẽ nhận được sự hỗ trợ tích cực, hiệu quả đưa ra quyết định đúng đắn hướng tới
mục tiêu đề ra.
Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp
Đội ngũ chuyên viên pháp lý giỏi chuyên môn là một trong những yếu tố quan trọng nhất dẫn
đến thành công của Trí Tâm trong những năm qua. Chúng tôi luôn gìn giữ và tiếp nhận thêm
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chuyên viên có năng lực chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn và sáng tạo trong công việc. các
cộng sự của chúng tôi được đào tạo cơ bản, có ý thức nghề nghiệp, nhiệt tình phục vụ và sẵn
sàng đóng góp vào sự thành công của khách hàng.
Chuyên viên của chúng tôi được tham dự các chương trình đào tạo chuyên sâu và thường
xuyên cập nhật những thay đổi, bổ sung về quy định pháp lý, chuẩn mực ngành nghề và kỹ
năng phục vụ khách hàng. Mỗi chuyên viên đều có khả năng hoạt động độc lập với tư cách
một nhà tư vấn trước những vấn đề mới đặt ra cho khách hàng.
Kết hợp chặt chẽ với khách hàng
Hợp tác chặt chẽ với khách hàng là một trong những thế mạnh của chúng tôi, đảm bảo đạt
được sự hiểu biết về các mục tiêu chung, riêng. Bằng cách đó chúng tôi có thể tăng cường
nội lực cung cấp dịch vụ gia tăng có hiệu quả trong khi vẫn đảm bảo mức phí phù hợp cho
khách hàng. Chúng tôi đã duy trì kinh nghiệm quý báu này trong những năm qua và được
khách hàng đánh giá cao.
Phương châm hoạt động rõ ràng
“Phục vụ cho thành công của bạn” là phương châm hoạt động nhất quán của Ban lãnh đạo
Công ty. Đây cũng là cam kết thể hiện bằng chất lượng và hiệu quả của dịch vụ khách hàng
mà chúng tôi cung cấp, được mọi thành viên từ Ban Giám đốc đến từng nhân viên trong
Công ty áp dụng trong hoạt động nghề nghiệp của mình. Cung cấp các dịch vụ vượt trội về
chất lượng đã trở thành khẩu hiệu của lãnh đạo và nhân viên, là bộ phận hợp thành văn hóa
của Công ty.
Cơ sở khách hàng vững chắc
Những thế mạnh nói trên cho phép chúng tôi xây dựng một cơ sở khách hàng vững
chắc.Khách hàng của chúng tôi đa dạng về loại hình, đông đảo về số lượng, phong phú về
ngành nghề, trong đó phải kể đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ hoạt động trong các lĩnh vực
chủ chốt trong nền kinh tế quốc dân như thiết bị điện lực, các ngành dịch vụ, xây lắp và bất
động sản, bưu chính viễn thông và nhiều ban quản lý công trình, dự án được triển khai trên
mọi miền của đất nước.
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2. HỘI ĐỒNG CỐ VẤN CHUYÊN MÔN
2.1 LUẬT SƢ: NGUYỄN THỊ KIM THANH
Bà Nguyễn Thị Kim Thanh là cố vấn danh dự của Trí Tâm. Bà Thanh
được đánh giá là Luật sư hàng đầu của Việt Nam hiện nay.
Bà Thanh là giảng viên khoa Luật sư Học viện tư Pháp, Phó chủ nhiệm
đoàn Luật sư thành phố Hà Nội.
Bà có kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực tranh tụng đặc biệt là
tranh tụng các vụ án Dân sự và Hình sự. Sau 30 năm kinh nghiệm
hành nghề Bà có nhiều ưu thế trong việc kết hợp giữa kinh nghiệm
thực tế và kiến thức phong phú vun đắp. Với phong cách suy nghĩ sáng
tạo, quyết đoán Bà Thanh đã giúp khách hàng giải quyết được nhiều
tranh chấp phức tạp bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho thân chủ .
Bà Thanh đã tham gia nhiều các vụ án lớn: Vụ án “ Bầu Kiên”,
VinaShin, VinaLines…
Lĩnh vực hành nghề chính: Tư vấn pháp luật về Dân sư, tham gia
tranh tụng các vụ án Dân sự, Hình sự,
Công việc hiện tại:
Trưởng văn phòng luật Kim Thanh
Phó chủ nhiệm Đoàn luật sư Thành phố Hà Nội.
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2.2 TIẾN SỸ LUẬT: NGUYỄN MINH HẰNG
Bà Nguyễn Minh Hằng là cố vấn danh dự của Trí Tâm. Bà Hằng
được đánh giá là chuyên gia Luật Dân Sự hàng đầu Việt Nam .
Bà Hằng hiện là Giảng viên, Phó trưởng khoa Luật sư Học viện tư
Pháp.
Bà có kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực Tư vấn Luật dân sự,
Sở hữu trí tuệ, Hôn nhân gia đình, Thừa kế, Luật đất đai….. Bà có
nhiều ưu thế trong việc kết hợp giữa kinh nghiệm thực tế và kiến
thức hàn lâm được vun đắp sau gần 20 năm kinh nghiệm. Bà
Hằng đã tham gia giảng dạy đào tạo hàng ngàn luật sư và tư vấn
nhiều những dự án quan trọng tầm quốc gia.
Công việc hiện tại:
Giảng viên Học viện tư pháp.
Chủ nhiệm câu lạc bộ luật sư Việt Nam.

3. CÁC THÀNH VIÊN SÁNG LẬP CÔNG TY
3.1 LUẬT SƢ: TĂNG NGỌC MẾN
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Ông Tăng Ngọc Mến là sáng lập viên của chúng tôi. ông Mến hiện là
Giám đốc pháp chế của tập đoàn CADI-SUN, ngoài gia ông còn là
cộng tác viên của hãng Luật uy tin VilaF Hồng Đức, Cộng tác viên
VCCI tham gia đóng góp ý kiến sửa đổi nhiều dự thảo luật.
Qua quá trình làm việc tại doanh nghiệp và các Văn phòng Luật uy tín,
với 15 năm công tác ông đã tích lũy được nhiều kinh nghiệm tư vấn
pháp luật trong các lĩnh vực Luật doanh nghiệp, Luật dân sự, Quyền
Sở hữu trí tuệ, đầu tư, Lao động, cấp phép, bất động sản, và Tranh
Tụng.

Thành viên:
Luật sư thuộc Đoàn luật sư Hà Nội
Thành viên Hội luật gia Hà Nội
Thành viên Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam
Thành viên Câu lạc bộ Doanh Nghiệp Việt Nam.

3.2 LUẬT SƢ: LÊ ĐỨC ANH
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Ông Lê Đức Anh là một thành viên sáng lập của công ty. Trước khi
tham gia thành lập công ty, ông Đức Anh đã từng làm việc phòng pháp
chế của nhiều tập đoàn uy tín uy tín VietinBank , Viettel ..
Qua 12 năm kinh nghiệm vê Luật ông Đức Anh đã đạt được nhiều
kinh nghiệm tư vấn pháp luật trong lĩnh vực xác lập quyền đối với các
đối tượng sở hữu trí tuệ như sáng chế, kiểu dáng và nhãn hiệu, Tài
chính, Ngân hàng, truyền thông, Quản trị nội bộ doanh nghiệp.
Lĩnh vực hành nghề chính:Tư vấn pháp luật về sở hữu trí tuệ, Ngân
hàng, tư vấn Hợp đồng và kinh doanh, thương mại, Quản trị nội bộ
Doanh nghiệp.
Thành viên:
Thành viên Hội luật gia Hà Nội
Thành viên Hội Sở hữu trí tuệ Việt Nam
Thành viên Câu lạc bộ Doanh Nghiệp Việt Nam.

3.2 LUẬT SƢ: HOÀNG TRÚC LINH
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Bà Hoàng Trúc Linh là thành viên sáng lập chịu trách nhiệm về hoạt
động của công ty. Bà Linh có hiểu biết chuyên sâu trong lĩnh vực cấu
trúc và quản lý doanh nghiệp, bất động sản và đầu tư.
Qua quá trình làm việc với khách hàng, Bà Linh được đánh giá có
nhiều ưu thế trong việc kết hợp giữa kinh nghiệm thực tế và kiến thức
phong phú. Phong cách suy nghĩ sáng tạo của Bà Linh đã giúp doanh
nghiệp giải quyết được nhiều tranh chấp phức tạp.
Lĩnh vực hành nghề chính: Tư vấn pháp luật về cấu trúc và quản lý
doanh nghiệp, bất động sản và đầu tư .
Thành viên:
Thành viên Hội luật gia Hà Nội
Thành viên Câu lạc bộ Doanh Nghiệp Việt Nam.

4. DỊCH VỤ TƢ VẤN CỦA CÔNG TY
4.1 TƢ VẤN DOANH NGHIỆP
Phòng doanh nghiệp là đơn vị chuyên môn thực hiện chức năng tư vấn Doanh nghiệp
bao gồm các hoạt động:
Tƣ vấn thủ tục thành lập doanh nghiệp: Bao gồm Doanh nghiệp trong nước, doanh
nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp liên doanh. Bằng các kiến thức sâu
rộng về các quy định pháp luật hiện hành liên quan đến lĩnh vực doanh nghiệp và đầu
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tư nước ngoài các chuyên viên của bộ phận đã thực hiện các công việc với độ chuyên
nghiệp và hiệu quả cao. Đảm bảo hợp lý về mặt thời gian cho quá trình triển khai kinh
doanh của khách hàng và đảm bảo sự an toàn pháp lý giúp doanh nghiệp thuận lợi và
phòng tránh các rủi ro.
Tƣ vấn thủ tục thay đổi cấp phép: Đăng ký kinh doanh và điều chỉnh giấy chứng
nhận đầu tư Cung cấp dịch vụ hoàn thiện thủ tục thay đổi Đăng ký kinh doanh và điều
chỉnh giấy chứng nhận đầu tư theo đúng quy định của Pháp luật và thỏa mãn được yêu
cầu của khách hàng. Cộng thêm việc tư vấn toàn bộ các vấn đề pháp lý liên quan đến
sự thay đổi của doanh nghiệp đã giúp khách hàng luôn chủ động và không làm ảnh
hưởng đến quá trình hoạt động.
Tƣ vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp: Chia tách, sáp nhập, và mua bán doanh
nghiệp, dự án
Cung cấp dịch vụ tư vấn toàn vẹn như soạn thảo các loại hợp đồng, xúc tiến quá trình
thương lượng, bàn bạc, ký kết hợp tác và dịch vụ thực hiện các thủ tục pháp lý nhanh
gọn, hợp pháp.
Tƣ vấn quản trị nội bộ doanh nghiệp: Bằng các hiểu biết sâu sắc về mô hình hoạt
động, xu hướng của kinh tế - xã hội và quy định của pháp luật xây dựng lên hành lang
pháp lý khoa học, rành mạch và chuyên nghiệp tạo điều kiện cho sự phát triển của các
doanh nghiệp.
Tƣ vấn pháp luật thƣờng xuyên: Cung cấp các dịch vụ hỗ trợ pháp lý về mặt văn
bản và đảm bảo sự hợp pháp trong các hoạt động của doanh nghiệp.
Tƣ vấn đầu tƣ:
- Tư vấn xin cấp giấy chứng nhận đầu tư ;
- Tư vấn thành lập và xin cấp phép hoạt động Chi nhánh và văn phòng đại diện
cho thương nhân nước ngoài tại Việt Nam ;
- Tư vấn điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;
- Xác định, Lựa chọn (các) đối tác, địa điểm đầu tư, Báo cáo điều tra (các) Công
ty;
- Lập nghiên cứu tiền khả thi và khả thi;
- Đánh giá tác động môi trường;
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- Soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ, các tài liệu có liên quan, đăng ký và làm thủ tục tại
các cơ quan có thẩm quyền xin phê chuẩn và các giấy phép cần thiết như giấy
phép đầu tư, giấy phép xây dựng, giấy phép nhập khẩu đặc biệt, v.v…
- Tư vấn huy động vốn đầu tư; tư vấn tổ chức và quản trị kinh doanh; tư vấn xuất
nhập khẩu; tư vấn chuyển giao công nghệ và mua sắm thiết bị.
Một số khách hàng tiêu biểu mà Trí Tâm đã cung cấp dịch vụ pháp lý:
Công ty Cổ phần Xây dựng HanYou, Công ty Cổ phần Việt Pháp, Công ty TNHH
Dầu Khí Vũng Ro, Công ty thiết bị điện Hoàng Dương; Nissan Motor., LTD (Nhật
Bản), Công ty TNHH Nissan Việt Nam, Comin Asia PTE ., LTD ….
4.2 TƢ VẤN SỞ HỮU TRÍ TUỆ
Phòng Dịch vụ Sở hữu trí tuệ có chức năng tư vấn và thực hiện các thủ tục sở hữu trí
tuệ cho các doanh nghiệp và cá nhân trong việc đăng ký các quyền sở hữu trí tuệ đối
với sáng chế, giải pháp hữu ích, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu hàng hoá; điều
tra và xử lý các vi phạm các quyền sở hữu trí tuệ và bản quyền.
- Tư vấn sở hữu trí tuệ;
- Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu;
- Đăng ký bảo hộ quyền tác giá và quyền liên quan;
- Đăng ký bảo hộ sáng chế;
- Đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp;
- Đăng ký bảo hộ thiết kế bố trí mạch tích hợp;
- Đăng ký bảo hộ giống cây trồng;
- Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghệ;
- Xin cấp phép hoạt động trang tin điện tử;
Một số khách hàng tiêu biểu mà Trí Tâm đã cung cấp dịch vụ pháp lý:
Hiện tại Trí Tâm đại diện khách hàng đăng ký hàng ngàn nhãn hiệu cho các cá nhân,
tổ chức trong đó tiêu biểu: Công ty Dệt may Hà Nội (Hanosimex), Công ty CP Đầu
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tư và Phát triển Công nghệ HTC Việt Nam, Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Hà Nội
số 308, OCS nternational., LTD, United Industial., LTD, Ro Holdings PTE., Công ty
TNHH May Nghĩa Hưng Dae Yang, v.v…
4.3 TƢ VẤN DỊCH VỤ CẤP PHÉP
Phòng cấp phép có chức năng tư vấn và thực hiện các thủ tục cấp phép bao gồm:
Công bố mỹ phẩm; Dịch vụ tư vấn cấp sổ đỏ; Giấy phép ATVSTP; Làm thẻ APEC;
Dịch vụ hợp pháp hóa lãnh sự; chứng nhận lãnh sự; Dịch vụ cấp phép cho người nước
ngoài: Cấp mới Giấy phép lao động, Dịch vụ hỗ trợ làm thẻ tạm trú, Dịch vụ đổi giấy
phép lái xe quốc tế, Dịch vụ miễn thị thực ….
Một số khách hàng tiêu biểu của Trí Tâm liên quan đến dịch vụ này gồm Công ty Dệt
may Hà Nội (Hanosimex), Công ty CP Đầu tư và Phát triển Công nghệ HTC Việt
Nam, Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Hà Nội số 308, Công ty CP Công nghệ Điện
Tự động hóa ABB, Sàn Giao dịch Bất động sản Hoàng Nhật Minh, Công ty Cổ phần
Đầu tư Bệnh viện Bắc Đô, Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp Việt Nam, Công ty
Cổ phần Xây dựng Sông Đà 207 (trực thuộc Bộ quốc phòng), v.v…
4.4 THAM GIA TRANH TỤNG TẠI TÒA
Phòng tố tụng là bộ phận chuyên môn của Trí Tâm Tham gia tố tụng trong các vụ
việc:
- Bào chữa cho người bị tạm giữ, bị can, bị cáo trong vụ án hình sự;
- Tham gia tố tụng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho đương sự trong các vụ
việc: Dân sự, Kinh tế, Lao động, Hôn nhân Gia đình, Hành chính, Đất đai…
- Đại diện theo ủy quyền của đương sự tham gia tố tụng ..
- Thực hiện các dịch vụ pháp lý khác như: Soạn thảo văn bản, đơn thư, hợp
đồng, di chúc, làm chứng trong các giao dịch dân sự...;
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Một số khách hàng tiêu biểu của Trí Tâm: Các khách hàng của Trí Tâm chủ yếu là
các nhân tranh tụng liên quan đến vụ án về Tranh chấp hợp đồng, thừa kế, Bất động
sản, Hôn nhân gia đình
Công ty Cổ phần Xây dựng HanYou, Công ty Cổ phần Việt Pháp, Công ty TNHH
Dầu Khí Vũng Ro, Nissan Motor., LTD (Nhật Bản), Công ty TNHH Nissan Việt
Nam, Comin Asia PTE ., LTD ….
5. CHÍNH SÁCH KHÁCH HÀNG CỦA TRÍ TÂM
5.1 Cam kết bảo mật
Trí Tâm cam kết bảo mật tất cả các thông tin bí mật do Khách hàng cung cấp và trong
trường hợp không nhận được văn bản chấp thuận của Khách hàng, Trí Tâm cam kết
không tiết lộ cho bên thứ ba hoặc sử dụng bất kỳ tài liệu, dữ liệu và thông tin bí mật
khác của khách hàng, ngoại trừ trường hợp sử dụng thông tin bí mật để cung cấp dịch
vụ tư vấn pháp luật cho Khách hàng tiết lộ thông tin hoặc theo quy định của pháp luật.
Trong quá trình thực hiện dịch vụ, các luật sư và các Chuyên gia tư vấn của Trí Tâm
cam kết nghiêm túc tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật đối với các thông tin thu thập
được trong quá trình cung cấp dịch vụ. Tuy nhiên, Trí Tâm vẫn có thể đề cập đến vụ
việc trong bất kỳ tài liệu marketing nào.
5.2 Cam kết về chất lƣợng dịch vụ tốt nhất
Chúng tôi luôn nhận thức đầy đủ về trách nhiệm, lương tâm nghề nghiệp của mình và
cam kết không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ trong các hoạt động tư vấn pháp lý,
cũng như bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp
theo quy định của pháp luật.
Trí Tâm cố gắng đáp ứng vượt quá sự mong đợi của Qúy khách hàng mang đến
những dịch vụ có tầm cỡ cao nhất nằm trong – hoặc đi trước – so với lộ trình, trong
mọi công việc, trong mọi trường hợp, và đối với mọi khách hàng.
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5.3 Trí Tâm cam kết đƣa ra mức Phí dịch vụ phù hợp nhất
Phí dịch vụ của Trí Tâm sẽ được tính toán dựa trên thời gian thực tế mà các luật
sư/chuyên gia tư vấn của chúng tôi thực hiện cung cấp dịch vụ. Chúng tôi cam kết đưa
ra mức chi phí dịch vụ phù hợp nhất dựa trên tính chất phức tạp , thời gian thực hiện
của từng vụ việc cụ thể.
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