
Lịch sử hình thành Công ty luật 

     Công ty luật TDG với tiền thân là Công ty CP Tư vấn Đầu tư ISG và Văn phòng luật sư TD &
CS. Sau hơn chục năm hoạt động, 
Văn phòng luật sư chúng tôi thay đổi pháp nhân thành Công ty luật TNHH MTV TDG theo giấy
đăng ký hoạt động số 01021409/TP/ĐKHĐ do Sở Tư pháp Hà Nội cấp lại lần thứ 1 ngày
19/04/2018.

  

 VPGD thứ nhất: Số 165 phố Chuà Bộc, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội. 

  

VPGD thứ 2: số 6 Khu dự án Hồ Dải Đỏ_191 Minh Khai, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

  

VPGD thứ 3: số 32 phố Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

  

VPGD thứ 4: số 28 phố Triệu Việt Vương, quận Hai BàTrưng, thành phố Hà Nội.
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VPGD thứ 5: số 59 Khu Tập thể ANQĐ, Trung Kính, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

  

VPGD thứ 6: Toà nhà 124 phố Lạc Trung,quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội.

  

VPGD thứ 7: Khu đất DV 2, xã An Khánh, huyện Hoài Đức (km10, mặt đường Đại lộ Thăng
Long), thành phố Hà Nội.

  

VPDA : Villa số 2 đường 8 Khu biệt thự 293 Tam Trinh, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

  

Chi nhánh: Số 6 đường Phạm Ngọc Thạch, phường An Thới, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên
Giang.

  

Email: Ceo@luatsutdglaw.vn - tdglaw15@gmail.com - Website:  http://www.luatsutdglaw.vn/

  

   Luật sư Chủ tịch kiêm Giám đốc công ty là người đã công tác trong ngành pháp luật hơn 33
năm qua : từ năm 1990, tại Thanh tra UBND quận
Hai Bà Trưng đến Văn phòng Thành Hội Luật gia Hà Nội và Văn phòng Luật sư Phạm Hồng
Hải. Đồng thời là người sáng lập Công ty CP Tư vấn Đầu tư & Dịch vụ ISG v
à 
Công ty cổ phần B
ảo vệ HNG
; tiếp theo sáng lập Văn phòng Luật sư TD & Cộng sự trước khi chuyển đổi thành Công ty luật
TDG. 
Do vậy Luật sư 
Chủ tịch 
c
ông ty 
rất giàu kinh nghiệm trong việc Tư vấn và giải quyết tranh chấp, đã tham dự rất nhiều phiên toà
từ Bắc chí Nam. Luật sư Chủ tịch công ty cũng là Giảng viên Học viện Tư pháp có nhiều kinh
nghiệm ở khoa đào tạo Luật sư, khoa ba chung: Thẩm phán, KSV, Luật sư... và đã đào tạo ra
3-4 ngàn luật sư. Bao gồm các sĩ quan cao cấp trong ngành Công an, Quận đội và cán bộ lãnh
đạo, cán bộ cao cấp trong một số Bộ, cơ quan ngang bộ.
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   Gần 30 năm qua, các Luật sư - Luật gia của Công ty luật đã tranh tụng hàng nghìn vụ án
khắp trong và ngoài nước; đã và đang tư vấn pháp luật cho hàng ch
ục 
triệu lượt cá nhân, tổ chức, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài thông qua VP 1088 Hội Luật
gia thành phố Hà Nội, Văn phòng Luật sư TD, 
Tổng đài tư vấn 1088, và 
Công ty luật TDG. 
Các lĩnh vực tư vấn về Dân sự, Kinh doanh, thương mại như: đất đai, hôn nhân gia đình, thừa
kế, đầu tư, ngân hàng, doanh nghiệp, Thương mại, Sở hữu trí tuệ, Chuyển giao công nghệ…và
các lĩnh vực khác như Lao động, Hành chính, Hình sự. Ngoài ra các Luật sư còn được uỷ quyền
làm Đại diện và Xác nhận giấy tờ, làm chứng cho rất nhiều vụ, việc dân sự khác.

  

- Công ty có những Luật sư hoạt động chuyên sâu về các lĩnh vực như: Tư vấn đầu tư, doanh
nghiệp, kinh doanh, thương mại - quốc tế, đất đai, chuyển giao công nghệ, nhượng quyền
thương mại …. và các lĩnh vực về Hình sự, Hành chính.

  

Phương châm làm việc: Công bằng là Công lý!

  

iytre
Lĩnh vực hoạt động: 

  

- Tư vấn pháp luật trong các lĩnh vực.

  

- Tranh tụng tại Toà án: Bào chữa, bảo vệ quyền lợi.

  

- Đại diện cho khách hàng trước các cơ quan nhà nước, trong tranh chấp dân sự, kinh doanh
thương mại và với nước ngoài.

  

- Dịch vụ pháp lý khác như:
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+ Giúp đỡ khách hàng thực hiện công việc liên quan đến thủ tục hành chính, giúp đỡ về pháp
luật trong trường hợp khiếu nại, dịch thuật, các giao dịch và giúp đỡ khách hàng thực hiện các
công việc khác theo quy định pháp luật (điều 30 VBHN số 03/VBHN-VPQH);

  

+ Soạn thảo đơn, di chúc, hợp đồng, dự án đầu tư.... Làm chứng trong các việc mua bán nhà
cửa, thừa kế, phân chia di sản, kinh doanh, thương mại Quốc tế, hợp đồng li-xăng......

  

kjhgfd

  Một số hình ảnh hoạt động của Công ty luật chúng tôi:  
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Năm 2008, Luật sư Chủ tịch công ty mở Văn phòng giao dịch đầu tiên tại 165 phố Chùa Bộc,
quận Đống Đa, Hà nội, bên cạnh Công ty cổ phần tư vấn Đầu tư & dịch vụ ISG và Công ty cổ
phần Vệ
sĩ 
bảo vệ HNG, khi đang giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của hai công ty. Sau đó, Luật sư

Chủ tịch công ty 
đã chuyển nhượng cổ phần 
Cô
ng ty Vệ sĩ bảo vệ HNG 
cho thành viên khác.

  

Từ năm 2008, Công ty mở thêm các Văn phòng giao dịch tại quận Hai Bà Trưng, quận Hoàn
Kiếm, quận Cầu Giấy, Hà Nội. Tháng 3/2009, Chủ tịch công ty quyết định mở Chi nhánh tại
quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng và các văn phòng, chi nhánh tại Tp.HCM, Cần Thơ và Phú
Quốc...

  

jhgfd

  

Các Hiệp hội, Liên đoàn đã tham gia:

  

- Đoàn Luật sư thành phố Hà nội

  

- Hội Luật gia thành phố Hà nội

  

- Thành viên của Liên đoàn Luật sư Việt Nam (WBF)

  

- Ủy viên Thường vụ Hội CCB Luật sư Hà Nội
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- Thành viên hội Doanh nhân CCB thành phố Hà Nội

  

- Thành viên Hiệp hội Luật Châu Á - Thái Bình Dương (LAWASIA)

  

- Ủy viên Ban Chấp hành Liên đoàn Vovinam - Việt Võ đạo Hà Nội.
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