
   

  

 

 

 

 

  

Kính gửi các Anh/Chị Luật sư, 

 

Quản trị, Marketing và xây dựng thương hiệu là ba yếu tố vô cùng quan trọng ảnh hưởng đến sự phát 

triển của doanh nghiệp nói chung và công ty luật nói riêng. Nắm bắt được điều đó, Liên đoàn Luật sư 

Việt Nam sẽ tổ chức lớp bồi dưỡng vào hai ngày 14 - 15/05/2022 với chủ đề “Quản trị, Marketing 

và Xây dựng thương hiệu cho Công ty Luật”. 

 

 Tại lớp bồi dưỡng nghiệp vụ này, Anh/Chị sẽ được tiếp cận những nội dung xoay quanh việc quản 

trị một công ty Luật xuyên suốt từ lúc mới thành lập, phát triển và đến khi chấm dứt hoạt 

động. Nội dung của buổi chia sẻ đi từ những bước đầu tiên trong quá trình thiết lập cơ chế vận hành 

của một công ty Luật ví dụ như thủ tục thành lập, cách chia lợi tức trong công ly luật, tổ chức nhân 

sự, v.v... đến những lưu ý về nâng cao quy trình, ứng dụng công nghệ vào hoạt động cũng như chăm 

sóc khách hàng xuyên suốt quá trình phát triển. 

 

Ngoài những lưu ý về quản trị, Người điều hành Công ty Luật còn phải quan tâm đến hoạt động 

Marketing, bao gồm việc áp dụng công nghệ để mở rộng tệp khách hàng và thật sự bứt phá 

trong lĩnh vực này. Việt Nam hiện có rất nhiều Công ty Luật có thâm niên và danh tiếng, cả quốc tế 

lẫn thuần Việt đang hoạt động, vậy để có thể tìm được cho mình chỗ đứng trên thị trường pháp lý, 

các Công ty Luật cần tăng cường các hoạt động marketing ra sao cho phù hợp.  

 

Ngoài ra, việc xây dựng thương hiệu cho Công ty Luật cũng như bản thân các Luật sư thành 

viên cũng giúp ích rất nhiều trong việc nâng cao uy tín và sự thành công của công ty Luật. 

 

 

 
CÁC NỘI DUNG NỔI BẬT DIỄN RA TẠI SỰ KIỆN: 

 

 
NGÀY 14/05/2022 

 



 Buổi sáng   

  08:00 – 09:45 

 

 Các công việc cần làm trước và sau khi 

thành lập Công ty luật? 

 

 09:45 – 10:00 
 Nghỉ giải lao 

 10:00 – 11:45  Các công việc cần làm trước và sau khi xây 

dựng Công ty luật (tiếp theo) 

Buổi chiều  

 13:15 – 15:00  Cách phân chia thu nhập cho Luật sư thành 

viên 

 15:00 – 15:45 
 Nghỉ giải lao 

 15:45 – 17:00  Những vấn đề cần quan tâm khi Công ty 

luật phát triển 

NGÀY 15/05/2022 

Buổi sáng  

 08:00 – 09:45  Làm thế nào để marketing hiệu quả cho Công 

ty Luật? 

 09:45 – 10:00  Nghỉ giải lao 

 10:00 – 11:45 
 Cách ứng dụng công nghệ trong việc quản lý, 

điều hành công ty luật 

 Buổi chiều   

  13:15 – 15:00 
 Cách xây dựng thương hiệu cá nhân của 

luật sư 
 

  15:00 – 15:45  Nghỉ giải lao  

  15:45 – 16:30  Cách xây dựng thương hiệu Công ty luật  

  16:30 - 17:00  Hỏi và đáp  

  

Tất cả những vấn đề trên sẽ được cùng đưa ra bàn luận tại lớp bồi dưỡng nghiệp vụ sắp tới. Chúng 

tôi rất mong chờ sự tham gia của các Anh/Chị trong sự kiện đặc biệt này. Cảm ơn sự quan tâm và 

hẹn gặp lại các Anh/Chị vào hai ngày 14 và 15/05/2022 sắp tới. 

Trân trọng, 

 

   
 


