HỒ SƠ NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

CÔNG TY LUẬT TNHH MTV LÊ HOÀNG
Công bằng và Văn minh

Giới thiệu
Công ty Luật TNHH MTV LÊ HOÀNG là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực cung cấp dịch
vụ pháp lý toàn diện tại địa bàn TP. Cần Thơ, Đồng bằng Sông Cửu Long, TP. Hồ Chí Minh, Đông
Nam Bộ,... Công ty được thành lập trên nền tảng và tư duy mới, năng động, chuyên nghiệp
trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ pháp lý tại TP. Cần Thơ và khu vực.
LUẬT LÊ HOÀNG luôn định hướng phát triển sâu, rộng vào lĩnh vực pháp lý và đã hoạt động
hiệu quả với việc sử dụng nguồn nhân lực là đội ngũ luật sư, các chuyên gia có năng lực có nhiều
năm kinh nghiệm trong lĩnh vực pháp luật kết hợp với đội ngũ nhân viên trẻ, nhiệt tình, sáng
tạo. Đây chính là một thế mạnh lớn của chúng tôi. Bên cạnh đó là sự đoàn kết, thống nhất giữa
các thành viên của Công ty cũng chính là nền tảng vững chắc cho sự tồn tại và phát triển của
Công ty.
Dưới đây là một số thông tin khác mà chúng tôi tin rằng anh/chị đang rất quan tâm.

Cái gì?
Dịch vụ
Đội ngũ chuyên gia của LUẬT LÊ HOÀNG có bề dày kinh nghiệm và kỹ năng hành nghề chuyên sâu
trong cả lĩnh vực tư vấn và tranh tụng, trong đó chủ yếu tập trung vào:

Tư vấn pháp luật

Tư vấn theo vụ việc

Tư vấn thường xuyên

Đại diện ngoài tố tụng

Luật sư tranh tụng

Vụ án hình sự

Vụ án Dân sự,
Kinh doanh thương mại

Vụ án Hành chính,
Lao động

Với điều gì?
Với kinh nghiệm và nguồn lực của mình. LUẬT LÊ HOÀNG luôn sẵn sàng hỗ trợ khách hàng giải
quyết các vấn đề pháp lý phức tạp với yêu cầu chuyên môn ở mức độ cao nhất trong các lĩnh vực:

Dịch vụ Tư vấn pháp luật

Dịch vụ Tranh tụng

Tư vấn đầu tư dự án bất động sản

Tranh chấp trong hoạt động đầu tư

Sáp nhập, mua bán doanh nghiệp

Tranh chấp hợp đồng tín dụng

Thuế - Tài chính - Ngân hàng

Thừa kế

Xuất nhập khẩu

Các tội phạm về kinh tế

Pháp lý có yêu tố nước ngoài

Tranh chấp quyền sử dụng đất

Ngoài ra, LUẬT LÊ HOÀNG luôn sẵn sàng phát triển những lĩnh vực chuyên môn khác nhằm đáp ứng kịp thời và hiệu
quả nhu cầu của khách hàng, giúp khách hàng hoà nhập và thích ứng với sự phát triển của thị trường năng động và
nhiều chuyển biến tại Việt Nam và trên thế giới.

Ai?

Chúng tôi có đến

42% nhân sự là Luật sư

... bên cạnh đó là:
30%

05 (30%) nhân sự là nữ đang giữ vai trò quan
trong trọng nội bộ Công ty và hoạt động cung
cấp dịch vụ cho khách hàng

94%

16 (94%) nhân sự có trình độ đại học và
sau đại học trong có nhiều nhân sự có hai
văn bằng đại học, đang là nghiên cứu sinh

41%

07 (41%) nhân sự thuộc Bộ phận tư vấn, chuyên
đảm nhiệm vai trò tư vấn pháp luật thuộc
nhiều lĩnh vực cho khách hàng

Độ tuổi trung bình
Lớn nhất: 58 tuổi

33
Nhỏ nhất: 22 tuổi

Như thế nào?
Cách mà chúng tôi sử dụng quỹ thời gian tại văn phòng:

Công việc khác
2%

Café, thư giãn
2%

Nghiên cứu
13%

Họp, trao đổi
nghiệp vụ
13%

Giải quyết hồ sơ
khách hàng
54%

Tiếp nhận yêu cầu
của khách hàng
q
Kết uả

Tại văn phòng, qua điện thoại
email, fax,...
Khách hàng, Cơ quan nhà nước,
cá nhân, đơn vị liên quan

Làm việc với các
bên liên quan

Ký hợp đồng
Dịch vụ Pháp lý
Ký kết trực tiếp hoặc
Ký kết gián tiếp
Bộ phận Tư vấn,
Bộ phận Tranh tụng hoặc cả Hai

Chuyển hồ sơ đến
bộ phận nghiệp vụ

Quy trình này có thể thay đổi
theo đối tượng khách hàng

Quy trình nghiệp vụ

Liên hệ khách hàng
14%

Làm thế nào?

SUY NGHĨ LOGIC

NIỀM ĐAM MÊ CÔNG VIỆC

SỰ KỸ LƯỠNG VÀ TẬN TÂM

SỰ HỖ TRỢ CỦA ĐỒNG NGHIỆP

CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG

BIẾT LẮNG NGHE

TRÍ NHỚ TỐT

Các yếu tố tạo nên sự hiệu quả trong xử lý công việc

19%

19%

14%

14%

14%

12%

8%

PHƯƠNG THỨC LÀM VIỆC CÓ HỖ TRỢ CỦA THIẾT BỊ
CÔNG NGHỆ ĐANG CHIẾM ƯU THẾ

Thống kê khả năng sử dụng các trang thiết bị, phương tiện
của CB-NV nhằm hỗ trợ cho công việc
Website, Email
Máy tính xách tay,
Điện thoại thông minh,
Máy tính bảng
Mạng xã hội

100%

85%

72%

Ở đâu?
THẬT DỄ DÀNG ĐỂ TÌM HIỂU THÔNG TIN
TRÊN WEBSITE, TRANG MẠNG XÃ HỘI

www.FACEBOOK.com

www.LEHOANGLAW.com.vn

KHÁCH HÀNG, ĐỐI TÁC

Nhà đất Thiên Lộc

www.YOUTUBE.com

LUẬT LÊ HOÀNG vinh dự là đối tác, nhà cung cấp dịch vụ pháp lý từ
vụ việc đơn lẻ đến toàn diện cho:

Thuỷ sản Hoàng Long

Hiệp hội BĐS Cần Thơ

VCCI Cần Thơ

INTER-SUPPLIES

YOUR PARTNER WORLDWIDE

Nhà Đất Việt

Thẩm định giá HQCT

Cung ứng Quốc tế
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