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GIỚI THIỆU CÔNG TY LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ASL

Công ty Luật TNHH ASL là một trong những công ty luật hàng đầu Việt Nam chuyên cung cấp dịch vụ pháp lý trọn
gói trong các lĩnh vực chống bán phá giá, mua bán và sáp nhập, bất động sản, tài chính, ngân hàng, đầu tư nước
ngoài, dịch vụ công ty, trọng tài và sở hữu trí tuệ. Công ty có trụ sở tại Hà Nội và Tp.Hồ Chí Minh, là nơi “hội tụ” các
luật sự tài năng, giàu kinh nghiệm với mục đích tư vấn cho các khách trong nước và quốc tế những dịch vụ pháp lý
thiết thực, hiệu quả nhất, phù hợp với quy định của pháp luật Việt Nam.
Công ty Luật TNHH ASL do Luật sư Phạm Duy Khương sáng lập và điều hành. Luật sư Khương đã được các tổ chức
xếp hạng luật uy tín thế giới như ASIA LAW, Legal 500 đánh giá là luật sư hàng đầu Việt Nam nhiều năm liên tiếp (từ
năm 2012). Nhờ những đóng góp quan trọng trong lĩnh vực pháp lý tại Việt Nam, Luật sư Phạm Duy Khương còn
được Chính phủ Úc, Chính phủ Hoa Kỳ công nhận và trao giải thưởng.
Đội ngũ luật sư vươn tầm quốc tế
Công ty Luật TNHH ASL hội tụ đội ngũ các luật sư giàu kinh nghiệm không chỉ ở Việt Nam mà còn đến từ nhiều quốc
gia khác. Do đó, công ty có thể hỗ trợ và cung cấp các dịch vụ pháp lý, đầu tư kinh doanh tại 22 quốc gia và thực hiện
đăng ký sở hữu trí tuệ tại 72 quốc gia. Danh sách các quốc gia này bao gồm: Singapore, Trung Quốc, Lào, Campuchia,
Myanmar, Hồng Kông, Mỹ, Australia, Indonesia, Đài Loan và các quốc gia Liên minh châu Âu…
Các chia sẻ của khách hàng và đối tác về ASL LAW
- ASIA LAW: “Phạm Duy Khương là Thành viên sáng lập và điều hành của Công ty Luật TNHH ASL - một công ty luật Việt
Nam có chuyên môn về các giao dịch kinh doanh trong khu vực. Luật sư Khương đã được đánh giá cao và trao tặng học
bổng bởi Chính phủ Australia, Nhật Bản và Hoa Kỳ trao tặng học bổng”.
- Lawrence Lo (Một nhà đầu tư bất động sản đến từ Hồng Kông): Công ty Luật TNHH ASL là một trong những công ty
luật tốt nhất mà tôi đã hợp tác tại Việt Nam. Đội ngũ luật sư của họ rất chuyên nghiệp, sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi và vấn
đề mà chúng tôi gặp phải. Họ chắc chắn đã thiết lập được một tập khách hàng thân thiết và đặt lợi ích của khách hàng làm
ưu tiên hàng đầu khi cung cấp các dịch vụ. Tôi nghĩ đây là đối tác lý tưởng đối với các doanh nghiệp, đặc biệt là các nhà
đầu tư nước ngoài.
- AAA Counsel: Khi thành lập công ty tại Việt Nam, chúng tôi đã sử dụng dịch vụ pháp lý của Công ty Luật TNHH ASL để
giúp các nhà đầu tư Singapore mở một công ty mới và thực hiện các hoạt động đầu tư khác tại Việt Nam.
- Herman Lo (Hồng Kông): Chúng tôi là một nhóm các nhà đầu tư nước ngoài gặp vấn đề về pháp lý liên quan đến bất
động sản tại Việt Nam và cần phải có đại diện pháp lý để giải quyết việc thanh lý hợp đồng. Với sự trợ giúp của Công ty
Luật TNHH ASL, chúng tôi đã giảm thiểu được các tổn thất một cách đáng kể trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu đang bị
đe dọa nghiêm trọng bởi dịch bệnh. Công việc rất thuận lợi nhờ giao tiếp kịp thời bằng tiếng Anh qua email và WhatsApp
nên chúng tôi rất khuyến khích những doanh nghiệp và nhà đầu tư đang tìm kiếm hỗ trợ pháp lý tại Việt Nam hợp tác với
Công ty Luật TNHH ASL.

Thành tích & Giải thưởng
•
•
•

Luật sư được công nhận bởi Legal 500 từ năm 2012 đến năm 2020
Luật sư được công nhận bởi ASIA LAW năm 2012
Nhãn hiệu luật được đề xuất bởi World Trademark Review (trang web và tạp chí về luật nhãn hiệu quốc tế)
vào năm 2020
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ABOUT ASL LAW – Associates of successful lawyers
ASL Law is a leading full-service Vietnamese law firm made up of experienced and talented lawyers in the fields of
anti-dumping, mergers and acquisitions, real estate, finance, banking, foreign investment, corporate services,
arbitration, and intellectual property. Based in both Hanoi and Ho Chi Minh City, the firm’s main purpose is to provide
the most practical, efficient and lawful advice to its domestic and international clients.
ASL Law Firm was established by LLM Lawyer Pham Duy Khuong, our managing partner and founder. Lawyer Pham
Duy Khuong has been ranked as a leading lawyer in Vietnam by The Legal 500 and ASIA LAW, for a number
of consecutive years since 2012. Owning to his contribution to the legal field in Vietnam, Lawyer Pham has been
awarded and recognised by the Australian Government, US Government.
Lawyers go global
Since ASL LAW has successfully gathered lawyers not only from Vietnam, but also experienced lawyers from around
the region, the firm can assist in providing legal services and conduct business investment in 22 countries, and
intellectual property in 72 countries.
This list of countries includes: Singapore, China, Laos, Cambodia, Myanmar, Hong Kong, USA, Australia, Indonesia,
Taiwan, EU nations.
Our clients/partners sharing about ASL LAW
-

ASIA LAW Network: “Pham Duy Khuong is the Managing Partner of ASL Law, a Vietnam law firm that has expertise in
regional business transactions. He has been recognised as one of the top lawyers in Vietnam, and has also been awarded
with fellowships and scholarships by the Australian, Japanese, and US governments”.

-

Lawrence Lo (A real estate investor from Hong Kong): ASL Law is one of the best law firm I have used in Vietnam. Their
lawyers are professional and answered every questions and problems we had. They definitely have their clients' best interest
as their priority. Highly recommended, especially for foreign investors.

-

AAA Counsel: Excellent legal service for opening company in Vietnam. We used ASL LAW's legal service to help
Singaporean investors open new company and do other investment activities in Vietnam.

-

Herman Lo (Hong Kong): We are a group of foreign investors who have had real estate problem in Vietnam and required
legal representation to deal with the liquidation contract. With the help of ASL LAW even during this global pandemic, we
managed to retrieve most of the losses so far. Follow up work has been superb with timely communication in English via
email and WhatsApp. Highly recommended for those looking for legal support in Vietnam.

Achievements & Awards
•
•
•

Recommended lawyers by Legal 500 since 2012 to 2020
Recommended lawyers by ASIA LAW in 2012
Recommended Trademark Attorney by World Trademark Review in 2020
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