
  

                                       
 
                                                  

Kính gửi: Ban lãnh đạo Quý Doanh nghiệp, 
Trước hết, CÔNG TY LUẬT TNHH AN ÁNH DƯƠNG (MILD SUNSHINE LAW FIRM) xin gửi lời chào 
trân trọng và kính chúc Quý công ty ngày càng phát triển vững mạnh. 

MILD SUNSHINE LAW FIRM là hãng luật có trụ sở chính đặt tại số 1545 Huỳnh Tấn Phát, P. Phú Mỹ, Quận 
7, Tp.HCM, được thành lập bởi các Luật sư thuộc Đoàn Luật sư TP.HCM.  

Với đội ngũ Luật sư giỏi, tận tâm, nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn pháp lý, giảng dạy và tham gia 
tranh tụng tại Tòa Án, Mild Sunshine Law Firm đã và đang cung cấp các dịch vụ pháp lý đến nhiều khách hàng 
một cách rất hiệu quả, đặc biệt với dịch vụ LUẬT SƯ RIÊNG, Mild Sunshine Law Firm sẽ giúp quý Công ty tiết 
kệm rất nhiều chi phí và an toàn, tự tin hơn trong các quyết định của doanh nghiệp.  

1. Phạm vi công việc của dịch vụ LUẬT SƯ RIÊNG:  
- Tư vấn pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp, bao gồm:  

 Tư vấn về Luật doanh nghiệp (các biên bản họp, quyết định nội bộ, thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, 
quy chế quản lý nội bộ trong doanh nghiệp….)  

  Tư vấn pháp luật về lao động: Hợp đồng lao động, chấm dứt hợp đồng lao động, chế độ bảo hiểm, các 
khoản trợ cấp;  

 Tư vấn pháp luật về thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế giá trị gia tăng;  
-  Kiểm tra tính pháp lý của các văn bản do doanh nghiệp soạn thảo, phát hành 
- Tư vấn giải quyết tranh chấp đối với các vấn đề phát sinh của doanh nghiệp.  
-  Cung cấp văn bản luật theo yêu cầu của Doanh nghiệp qua E-mail.  

2. Phí dịch vụ LUẬT SƯ RIÊNG của Mild Sunshine Law Firm là 1.000.000 đ/tháng (chưa bao gồm 
thuế giá trị gia tăng) cho 5 giờ làm việc của Luật sư.  

3. Những lợi ích khi sử dụng dịch vụ LUẬT SƯ RIÊNG: 

- Giảm chi phí tối đa: Quý Doanh nghiệp không phải trả chi phí cho một nhân viên hành chính pháp lý tại 
công ty để soạn thảo các văn bản nội bộ, xem xét các văn bản, hợp đồng … do Doanh nghiệp phát hành 
(thông thường chi phí cho một nhân viên tối thiểu khoảng 5.000.000 đ/tháng) . 

- Hiệu quả hơn: Các vấn đề pháp lý của doanh nghiệp khá đa dạng, liên quan đến nhiều vấn đề, nhiều lĩnh 
vực, do vậy mà một nhân viên sẽ khó có ý kiến tốt nhất so với một đội ngũ Luật sư. Chính vì vậy, dịch vụ 
LUẬT SƯ RIÊNG sẽ hiệu quả hơn rất nhiều so với việc bố trí biên chế của một nhân viên hành chính pháp 
lý tại công ty.  

- Tự tin và an toàn pháp lý: Trong việc xác lập các giao dịch kinh tế, thương mại, … hoặc trước khi quyết 
định các vấn đề liên quan đến cổ đông/thành viên góp vốn/người lao động như: đơn phương chấm dứt hợp 
đồng, quyết định của hội đồng quản trị hoặc hội đồng thành viên về vấn đề nào đó….nếu không xem xét 
thấu đáo sẽ dễ dẫn đến khiếu nại, tranh chấp và thậm chí là bồi thường … Vì vậy, dịch vụ LUẬT SƯ 
RIÊNG sẽ giúp quý Doanh nghiệp An toàn pháp lý và tự tin hơn khi quyết định những vấn đề này.  

Với chi phí chỉ bằng khoảng 20% chi phí cho việc sử dụng một nhân viên pháp lý tại Doanh nghiệp, nhưng 
hiệu quả và tiến độ công việc được đảm bảo tốt hơn khi sử dụng dịch vụ LUẬT SƯ RIÊNG.  

 Vui lòng liên hệ với Mild Sunshine Law Firm theo thông tin bên dưới, để sử dụng dịch vụ LUẬT SƯ RIÊNG, 
nhằm giúp Quý Doanh nghiệp an toàn pháp lý trong mọi hoạt động kinh doanh của mình.  

Xin trân trọng cảm ơn và kính chào.  
Luật sư NGUYỄN THỊ MỸ VIỄN (0909 251 008)  
 



  

                                       
 
                                                  

To: The Board of Directors, 
 

Firstly, MILD SUNSHINE LAW FIRM would like to send the respectful greetings and wish Your Company 
more and more powerful development. 

With the staff of competent devoted experienced lawyers in legal consultancy, teaching and proceedings 
participation, Mild Sunshine Law Firm has effectively provided legal services to many customers. Specially, for 
PRIVATE LAWYER service, Mild Sunshine Law Firm shall help You to save lots of expenses; moreover it 
shall help You to feel safer and more confident in Your decisions. 
 

1. PRIVATE LAWYER service’s scope of work: 
- Law consultancy is related to Business’ activities, including:  

 Consultancy on Business Law (meeting minutes, internal decisions, change of business 
registration contents, internal management regulations…) 

 Consultancy on labor: labor contract, termination of labor contract, insurance regulations, 
allowances; 

 Consultancy on personal income tax, business income tax, value-added tax (VAT); 
- To check legality of documents drafted and issued by the companies 
- Consultancy on solving litigations for Business’ arising problems 
- To provide new law documents via email requested by the companies 

2. Mild Sunshine Law Firm’s PRIVATE LAWYER service fees is 1.000.000 VND/month (not included 
VAT) in 5 (five) the Lawyer’s working hours. 

3. The benefits when using PRIVATE LAWYER service: 
- Expenses reduced at the maximum: You do not pay expense for a legal administrative employee on 

the spot for drafting internal documents, examining documents, contracts…. (Normally, the minimum 
expense for an official employee is about 5.000.000 VND/month). 

- More effective: The Business’s legal problems are rather various and relate to many matters and 
fields. Therefore, it’s hard for a regular legal administrative employee to have the best ideas in 
comparison with the staff of Lawyers. For this reason, PRIVATE LAWYER service shall much more 
effective. 

- More confident and safer: In setting-up economic and trade transactions… or before deciding the 
matters related to shareholders/capital contributors/employees such as: unilateral termination of 
contracts, decisions of board of directors on such matter…, if You do not consider thoroughly, it’s easy 
to lead to complaints, litigations and even compensation… Therefore, PRIVATE LAWYER service 
shall help You to feel safer and more confident in Your decisions. 

With the expense only about 20% compared with a regular legal employee, it’s more effective and better 
guaranteed rate of progress when You use PRIVATE LAWYER service. 
Please contact with Mild Sunshine Law Firm according to the below information for PRIVATE LAWYER service, 
it shall bring to You the legal safety in Your business. 

 

Thank you and best regards! 

.  
LawyerNGUYEN THI MY VIEN  (0909 251 008)  

 

 


