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“CHÚNG TÔI CUNG CẤP 

DỊCH VỤ  PHÁP LÝ TỐT NHẤT  
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LỊCH SỬ HÌNH THÀNH 

VÀ PHÁT TRIỂN 

Công ty Luật TNHH Hồng Long được thành lập năm 2012. Ra 

đời trong bối cảnh nền kinh tế Việt Nam hội nhập ngày càng 

sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu, các giao dịch dân sự, kinh 

doanh thương mại và các tranh chấp phát sinh trong cuộc 

sống ngày càng đa dạng và phức tạp; nhu cầu về các hoạt 

động tư vấn, thực hiện các thủ tục hành chính cũng như tham 

gia giải quyết các tranh chấp ngày một nhiều, đã đặt ra cho 

chúng tôi những cơ hội đan xen với thách thức trong quá 

trình xây dựng và phát triển công ty. 

Với mô hình công ty luật chuyên về các hoạt động dịch vụ 

pháp lý trên các lĩnh vực. Trải qua gần 10 năm hoạt động, 

chúng tôi đã xây dựng được đông đảo đội ngũ luật sư trên 

khắp các lĩnh vực. Chúng tôi đã làm việc với hàng ngàn khách 

hàng, giải quyết hàng ngàn vụ việc, đáp ứng ngày một tốt hơn 

các yêu cầu về dịch vụ pháp lý cũng như đón nhận sự tin yêu 

của khách hàng. 

Với mục tiêu cung cấp các dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp và 

hiệu quả cho khách hàng, từ các nhà đầu tư, doanh nghiệp 

đến khách hàng cá nhân; Công ty Luật TNHH Hồng Long xây 

dựng sứ mệnh phục vụ cộng đồng thông qua các hoạt tư vấn, 

tuyên truyền pháp luật và thực hiện các dịch vụ pháp lý. 

Chúng tôi luôn tự hào về chất lượng dịch vụ pháp lý cung cấp 

cho khách hàng với tinh thần trách nhiệm và sự tận tâm của 

đội ngũ luật sư, chuyên viên pháp lý. 

 



 

 

Luôn kiên định với mục tiêu ban đầu, Công ty Luật TNHH 

Hồng Long ngày nay tự hào là chỗ dựa vững chắc cho các 

cá nhân, doanh nghiệp đã đồng hành cùng chúng tôi. Với 

quan điểm hành nghề thực tế và linh hoạt, nhắm đến 

hiệu quả của công việc để bảo vệ tối đa lợi ích khách 

hàng, chúng tôi được khách hàng đánh giá cao về hiệu 

quả công việc và đạo đức trong hành nghề. 

Để giành được sự tin tưởng và được khách hàng đánh giá 

cao như hiện nay, Công ty Luật TNHH Hồng Long đã 

không ngừng phát triển đội ngũ luật sư, chuyên viên pháp 

lý có trình độ, chuyên nghiệp và giàu kinh nghiệm. Chúng 

tôi luôn lắng nghe mong muốn của khách hàng và cùng 

khách hàng giải quyết các khó khăn, thách thức pháp lý 

trong đầu tư, kinh doanh, cũng như những tranh chấp 

phát sinh trong cuộc sống hàng ngày. Chúng tôi tự tin với 

kết quả hoạt động mang lại giá trị cho khách hàng yêu 

quý của mình.  

Chúng tôi trân trọng những đóng góp và sự hợp tác của 

quý đồng nghiệp và khách hàng thân thiết trong sự phát 

triển và lớn mạnh từng ngày của công ty chúng tôi.  

 

 

 

 

10 NĂM 

XÂY DỰNG 

THƯƠNG HIỆU  

VÀ  

DANH TIẾNG 

 



 

LOGO VÀ Ý NGHĨA 

 

Logo của Công ty Luật TNHH Hồng Long được tạo thành từ hai phần: biểu 

tượng và thương hiệu. 

Biểu tượng: 

- Hình khối chữ “HL” được cách điệu với hình cột kiến trúc toà án và 

cán cân công lý; mang ý nghĩa tượng trưng cho sự uy tín, chuyên 

nghiệp và luôn đặt lợi ích của khách hàng lên hàng đầu. 

Thương hiệu: 

- Chữ cái thương hiệu “HONG LONG LAW FIRM” là tên viết tắt tiếng 

Anh của Công ty Luật TNHH Hồng Long; 

- Slogan “Nơi hội tụ an toàn pháp lý”: thể hiện uy tín, chất lượng và 

thương hiệu của công ty. 

Màu sắc Logo: 

- Màu đỏ: tượng trưng cho sự quyết tâm mạnh mẽ, lòng dũng cảm 

và ý chí kiên cường; 

- Màu xanh lá: thể hiện sự tin tưởng, an tâm và toàn diện. 

Tổng thể Logo: 

- Nhãn hiệu được thiết kế tạo ra sự cân đối giữa phần hình và phần 

chữ thể hiện sự chắc chắn, minh bạch, tận tâm của người luật sư 

vì lợi ích của khách hàng. 

  



 

 “KỂ TỪ KHI THÀNH LẬP,  

CHÚNG TÔI ĐÃ LÀM VIỆC VỚI HÀNG NGÀN KHÁCH HÀNG, 

GIẢI QUYẾT ĐƯỢC HÀNG NGÀN VỤ VIỆC” 

 

 

 

 

KHÁCH HÀNG TIÊU BIỂU 

       

       

       

  



 

 

 

 

 

 

  

TẠI SAO CHỌN CHÚNG TÔI? 

KIẾN THỨC PHÁP LUẬT 
CHUYÊN SÂU 

•Tư vấn pháp luật và thực 
hiện các thủ tục hành 
chính, tố tụng một cách 
chuyên nghiệp dựa trên 
nền tảng kiến thức pháp 
luật chuyên sâu trong các 
lĩnh vực; đặc biệt là trên 
lĩnh vực đất đai, bất động 
sản, hợp đồng, pháp lý 
doanh nghiệp và hình sự 

KINH NGHIỆM THỰC 
TIỄN ĐA DẠNG 

•Trực tiếp giải quyết nhiều 
vụ việc, đồng hành cùng 
khách hàng xử lý nhiều 
tình huống phát sinh; do 
vậy chúng tôi có nhiều kinh 
nghiệm thực tiễn có thể 
đáp ứng một cách tốt nhất 
tất cả các dịch vụ pháp lý 
của khách hàng 

GIẢI PHÁP TƯ VẤN, 
GIẢI QUYẾT VẤN ĐỀ 

LINH HOẠT 

•Luôn đặt lợi ích hợp pháp 
của khách hàng lên hàng 
đầu, chúng tôi tư vấn và 
đưa ra các giải pháp linh 
hoạt dựa trên tổng thể các 
vấn đề của khách hàng 
như: mối quan hệ, điều 
kiện tài chính, vấn đề 
mong muốn đặt ra, tranh 
chấp cần giải quyết 

NHANH CHÓNG, HIỆU 
QUẢ 

•Tư vấn, hỗ trợ kịp thời cho 
khách hàng trong các yêu 
cầu dịch vụ pháp lý, xử lý 
nhanh các tình huống phát 
sinh, đảm bảo hiệu quả tốt 
nhất 

TẬN TÂM, TRÁCH 
NHIỆM 

•Chúng tôi luôn biết ơn quý 
khách hàng đã tin tưởng 
lựa chọn, ủy thác niềm tin 
vào dịch vụ của chúng tôi. 
Vì thế, toàn thể đội ngũ 
luật sư, nhân viên công ty 
luôn hết lòng với công việc 
một cách tận tâm, trên 
tinh thần trách nhiệm cao 
nhất; luôn hướng tới mục 
tiêu: “Tất cả vì quyền lợi 
hợp pháp, chính đáng của 
khách hàng” 

BẢO MẬT, AN TOÀN 

•Chúng tôi thực hiện việc 
bảo mật thông tin liên 
quan đến khách hàng một 
cách triệt để nhất, đảm 
bảo sự an toàn cho quý 
khách khi sử dụng các dịch 
vụ pháp lý của chúng tôi 



 

“CHÚNG TÔI ĐỒNG HÀNH CÙNG DOANH NGHIỆP  

ĐI ĐẾN THÀNH CÔNG” 

  



 

DỊCH VỤ CUNG CẤP 

Công ty Luật TNHH Hồng Long cung cấp đầy đủ và 

đa dạng các dịch vụ pháp lý cho khách hàng, bao 

gồm tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật, đại diện 

ngoài tố tụng và các dịch vụ pháp lý khác trên các 

lĩnh vực: 

- Nhà đất, xây dựng; 

- Lĩnh vực Kinh doanh Thương mại; 

- Doanh nghiệp và Đầu tư; 

- Lĩnh vực Dân sự; 

- Hôn nhân - Gia đình và thừa kế; 

- Các vụ án Hình sự; 

- Các vụ án Hành chính; 

- Sở hữu trí tuệ. 

  



 NHÀ ĐẤT 

XÂY DỰNG 

Trong lĩnh vực nhà đất, xây dựng, Công ty Luật TNHH Hồng 

Long tự hào là đơn vị tư vấn cho nhiều doanh nghiệp bất 

động sản lớn trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng 

Nai, Bà Rịa - Vũng Tàu và các tỉnh thành lân cận về bất 

động sản và phát triển cơ sở hạ tầng tại khu vực phía Nam. 

Đội ngũ Luật sư của chúng tôi có nhiều kinh nghiệm giải 

quyết các vụ việc thực tế, am hiểu về quy định pháp  luật 

đất đai, xây dựng cũng như hiểu biết sâu hoạt động của cơ 

quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực này. Vì vậy chúng tôi 

tự tin có thể tư vấn các phương án khả thi, tối ưu nhất cho 

doanh nghiệp, nhà đầu tư và người dân trên lĩnh vực này. 

Đặc biệt, chúng tôi có thể giải quyết một cách hiệu quả 

nhất các trường hợp phức tạp, vướng thủ tục pháp lý về 

nhà đất, xây dựng. 

Chúng tôi thực hiện các Dịch vụ về nhà đất, xây dựng bao 

gồm: 

- Tư vấn, soạn thảo Hợp đồng chuyển nhượng, cho 

thuê quyền sử dụng đất, nhà ở, nhà xưởng, văn 

phòng; 

- Tư vấn kinh doanh bất động sản, xây dựng; 

- Thủ tục hành chính về nhà đất (cấp Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở, cấp Giấy 

phép xây dựng …); 

- Tư vấn pháp luật về bất động sản, xây dựng; 

- Tư vấn và Tham gia giải quyết các tranh chấp về nhà 

đất, xây dựng... 

 

  



KINH DOANH THƯƠNG MẠI 

Khi xảy ra các tranh chấp về Kinh doanh Thương mại, hầu hết các doanh nghiệp thường mong muốn giải 

quyết vụ việc một cách nhanh chóng, hiệu quả nhất, hạn chế đến mức thấp nhất sự ảnh hưởng đến hoạt 

động doanh nghiệp. 

Thấu hiểu mong muốn của khách hàng doanh nghiệp, Công ty Luật TNHH Hồng Long khi tiếp nhận vụ việc 

và yêu cầu hợp pháp của khách hàng, luôn lựa chọn biện pháp tối ưu nhất có thể giải quyết một cách 

nhanh chóng và có lợi nhất cho khách hàng. 

Chúng tôi tư vấn đưa ra các phương án giải quyết tranh chấp dựa trên sự phân tích, đánh giá một cách 

tổng thể nhất nội dung tranh chấp và yêu cầu của khách hàng. Trong đó, chúng tôi ưu tiên khuyến nghị các 

biện pháp hòa giải, thương lượng giữa các bên trước khi phải áp dụng biện pháp tố tụng tại Tòa án các 

cấp. Điều này sẽ giúp giảm thiểu tối đa thời gian giải quyết tranh chấp cũng như sự tác động, ảnh hưởng 

xấu đến hoạt động và tài chính của doanh nghiệp.  

Dù áp dụng biện pháp giải quyết tranh chấp theo hình thức nào, chúng tôi luôn nhất quán mục tiêu phục 

vụ khách hàng với phương châm “Tận tụy vì lợi ích hợp pháp của khách hàng”. 

 

“HIỆU QUẢ CÔNG VIỆC LÀ 

LỢI ÍCH CỦA KHÁCH HÀNG 

VÀ LÀ GIÁ TRỊ CỦA CHÚNG TÔI  



DOANH NGHIỆP VÀ ĐẦU TƯ 

Đối với các hoạt động của doanh nghiệp và lĩnh vực đầu tư, Công ty Luật TNHH Hồng Long cung cấp dịch 

vụ tư vấn pháp lý thường xuyên và theo vụ việc theo yêu cầu của khách hàng. Chúng tôi đồng hành cùng 

quý khách hàng doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt động kinh doanh, đầu tư và phát triển của doanh 

nghiệp. Hiện nay, Công ty Luật TNHH Hồng Long là đối tác lâu dài của rất nhiều doanh nghiệp là thành 

viên Câu lạc bộ Doanh nhân Sài Gòn và các doanh nghiệp lớn khác trên thị trường, đã tạo được niềm tin 

với rất nhiều khách hàng trên hầu hết các lĩnh vực.  

Chúng tôi tư vấn cho doanh nghiệp và nhà đầu tư trong các lĩnh vực sau: 

- Thành lập doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; 

- Thành lập Chi nhánh, văn phòng đại diện; 

- Tái cơ cấu, mua bán, sán nhập doanh nghiệp; 

- Thủ tục giải thể, phá sản doanh nghiệp; 

- Tư vấn pháp luật về lao động, thuế; 

- Giải quyết tranh chấp nội bộ công ty; 

- Vấn đề thỏa thuận giữa các thành viên, cổ đông và nội bộ doanh nghiệp. 

- Tư vấn, soạn thảo các Hợp đồng hợp tác đầu tư, Hợp đồng góp vốn; 

- Tư vấn, soạn thảo các Hợp đồng mua bán hàng hóa, Hợp đồng dịch vụ. 

 

  



 

LĨNH VỰC DÂN SỰ 

Pháp luật về Dân sự theo nghĩa rộng là một lĩnh vực bao hàm rất nhiều vấn đề trong đời sống xã hội. Tranh 

chấp về Dân sự là bất đồng, mâu thuẫn về quyền và nghĩa vụ trong các mối quan hệ xã hội, sự xung đột này 

xuất hiện do hành vi không thực hiện hoặc thực hiện không đúng các hợp đồng, giao kết. Khi xảy ra tranh 

chấp, các bên thường tìm đến các phương thức giải quyết khác nhau để giải quyết xung đột và tái lập sự cân 

bằng mà các bên có thể chấp nhận được. 

Đối với các tranh chấp về Dân sự, Công ty Luật TNHH Hồng Long chú trọng đến mục tiêu bảo vệ lợi ích của 

khách hàng và tìm kiếm phương án có lợi nhất cho khách hàng với thời gian rút ngắn nhất. Đó có thể là biện 

pháp đàm phán, thương lượng, hòa giải, giải quyết tranh chấp bằng Trọng tài thương mại (Đối với tranh chấp 

kinh doanh thương mại), hoặc giải quyết bằng con đường Tòa án. Nhưng quan trọng nhất là kết quả của các 

biện pháp đó được thi hành trên thực tế. Tại Công ty Luật TNHH Hồng Long, chúng tôi đồng hành cùng Quý 

khách hàng xuyên suốt trong quá trình giải quyết tranh chấp, từ giai đoạn đàm phán, thương lượng, hòa giải, 

tham gia tố tụng tại Trọng tài thương mại, Tòa án, cho đến giai đoạn thi hành án. 

Chúng tôi cung cấp cho khách hàng các giải pháp bao gồm: 

- Tư vấn, soạn thảo các hợp đồng Dân sự; Kinh doanh thương mại; 

- Tư vấn giải quyết tranh chấp thông qua đàm phán, thượng lượng, hòa giải; 

- Tham gia tố tụng tại Trọng tài thương mại; 

- Tham gia tố tụng tại Tòa án; 

- Tư vấn, tham gia giai đoạn thi hành án. 

 

 

  



 

HÔN NHÂN GIA ĐÌNH VÀ THỪA KẾ 

Trong cuộc sống gia đình tồn tại các mối quan hệ về nhân thân và tài sản. Việc xác lập, tồn tại, hay chấm dứt 

các mối quan hệ này đều phát sinh các vấn đề pháp lý từ đơn giản đến phức tạp, mà việc giải quyết các vấn 

đề này nếu không khéo léo có thể làm xuất hiện các mâu thuẫn, hoặc làm trầm trọng thêm các mâu thuẫn 

sẵn có giữa các thành viên trong gia đình. 

Hiểu rõ vấn đề này, Công ty Luật TNHH Hồng Long với đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm có thể chia sẻ nhiều 

vấn đề với khách hàng, đồng thời giúp khách hàng giải quyết hiệu quả các vấn đề pháp lý liên quan trong 

quan hệ Hôn nhân gia đình và Thừa kế. 

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ của trong lĩnh vực Hôn nhân gia đình và Thừa kế bao gồm: 

- Tư vấn thủ tục kết hôn với người Việt Nam hoặc kết hôn với người nước ngoài; 

- Tư vấn và thực hiện thủ tục nhận nuôi con nuôi; 

- Tư vấn và hỗ trợ thực hiện thủ tục thỏa thuận tài sản chung, tài sản riêng trong thời kỳ hôn nhân; 

- Tư vấn thủ tục ly hôn, thủ tục ly hôn có yếu tố nước ngoài; 

- Tư vấn về quyền nuôi con sau khi ly hôn; 

- Tư vấn giải quyết tranh chấp tài sản khi ly hôn; 

- Tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng trong vụ án Hôn nhân – gia đình 

- Tư vấn thủ tục lập di chúc; 

- Tư vấn, tham gia giải quyết tranh chấp về thừa kế. 

  



 

CÁC VỤ ÁN HÌNH SỰ 

Thông thường, trong các vụ án hình sự, khách hàng thường là người thân của đối tượng cần bào chữa, bảo vệ. Khi 

liên hệ công ty để yêu cầu thực hiện dịch vụ pháp lý, khách hàng thường rơi vào tình trạng tâm lý lo lắng cho 

người thân. Thấu hiểu tâm lý và nỗi lo lắng của khách hàng, chúng tôi luôn nỗ lực hết mình để thực hiện một cách 

tốt nhất các yêu cầu của quý khách. 

Với đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm thực tiễn, chúng tôi từng tham gia nhiều vụ án ở khắp các địa bàn Thành 

phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác ở phía Nam, Miền Trung và Tây Nguyên. Công ty Luật TNHH Hồng Long tự 

hào đã bào chữa, bảo vệ thành công cho nhiều đối tượng trong nhiều vụ án, nhận được sự tin tưởng, quý trọng 

của khách hàng đặc biệt là trong một số vụ án, nhờ sự tham gia của Luật sư mà tránh được oan sai xảy ra. 

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ pháp lý bao gồm: 

- Tư vấn về điều kiện bảo lĩnh và tại ngoại; 

- Tham gia bào chữa trong vụ án hình sự; 

- Tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp trong vụ án hình sự; 

- Tư vấn và soạn thảo các đơn từ nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng. 

  



 

CÁC VỤ ÁN HÀNH CHÍNH 

Chúng tôi hiểu rõ đặc thù của các vụ án Hành chính là tranh chấp giữa người dân, tổ chức với Cơ quan Nhà 

nước. Vì vậy, trong quá trình giải quyết vụ án Hành chính, ngoài những biện pháp tố tụng thông thường, 

chúng tôi còn cung cấp những biện pháp đặc thù cho khách hàng nhằm đạt được hiệu quả tối đa theo 

mong muốn của khách hàng. 

Cơ quan Nhà nước là một chủ thể đặc thù trong quan hệ pháp luật. Vì vậy, để có thể giải quyết một cách 

hiệu quả tranh chấp trong vụ án hành chính, cần phải hiểu rõ cơ chế và hoạt động của cơ quan nhà nước. 

Với lợi thế đội ngũ luật sư là những người có kinh nghiệm lâu năm, có luật sư từng công tác trong cơ quan 

nhà nước nhiều năm liền, chúng tôi tự hào đã thành công trong nhiều vụ án hành chính, đặc biệt là các vụ 

án hành chính liên quan đến đất đai.  

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ pháp lý bao gồm: 

- Tư vấn quy định pháp luật về khiếu nại, tố cáo; 

- Tư vấn, soạn thảo văn bản liên quan đến các giai đoạn tố tụng tại tòa án theo yêu cầu hợp pháp 

của khách hàng; 

- Tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng trong vụ án hành chính. 



  
 

SỞ HỮU TRÍ TUỆ 

Trong môi trường kinh doanh toàn cầu hóa và số lượng 

doanh nghiệp xuất hiện trên thị trường ngày càng nhiều, 

trong đó có những sản phẩm mới, thương hiệu mới xuất 

hiện xâm phạm nghiêm trọng đến thương hiệu, sản phẩm 

và uy tín của doanh nghiệp. Vì vậy mỗi doanh nghiệp cần 

phải chú ý nhiều hơn đến vấn đề bảo vệ quyền sở hữu trí 

tuệ cho mình.  

Đến với Công ty Luật TNHH Hồng Long, doanh nghiệp sẽ 

được bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ một cách liên tục và 

thường xuyên. Bắt đầu từ việc đăng ký quyền sở hữu trí 

tuệ của doanh nghiệp tại cơ quan nhà nước cho đến việc 

phát hiện những hành vi xâm phạm đến quyền sở hữu trí 

tuệ và kiên quyết bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ đó tại cơ 

quan nhà nước hoặc tại Tòa án.  

Chúng tôi cung cấp các dịch vụ liên quan đến việc bảo vệ 

quyền sở hữu trí tuệ bao gồm: 

- Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu;  

- Đăng ký bảo hộ bằng sáng chế, kiểu dáng công 

nghiệp; 

- Đăng ký bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan; 

- Tư vấn về nhượng quyền thương mại; 

- Tư vấn về bảo vệ bí mật kinh doanh; 

- Tư vấn xử lý vi phạm và tham gia giải quyết tranh 

chấp về sở hữu trí tuệ; 

- Tư vấn bảo vệ và tham gia giải quyết tranh chấp về 

tên miền. 

 



 

 ĐỘI NGŨ 

NHÂN SỰ  

Đội ngũ nhân sự của chúng tôi bao gồm những Luật sư và 

cố vấn xuất thân từ những trường Đại học danh tiếng 

hàng đầu Việt Nam. Trước khi đến với Công ty Luật TNHH 

Hồng Long, họ đã từng làm việc cho những Công ty Luật 

hàng đầu, những Doanh nghiệp top đầu Việt Nam. Vì vậy, 

họ không chỉ có kiến thức chuyên môn sâu rộng mà kinh 

nghiệm thực tiễn cũng hết sức phong phú. 

Đội ngũ nhân sự của chúng tôi làm việc chuyên nghiệp, 

hiệu quả trong cả hoạt động tư vấn, tranh tụng trên các 

lĩnh vực: dân sự, hình sự, hành chính, kinh doanh thương 

mại… Các vấn đề pháp lý của khách hàng dù mang tính 

phức tạp và thách thức cũng đều được các nhân sự của 

chúng tôi xử lý nhanh gọn, đưa ra những giải pháp hữu 

ích nhất nhằm mang lại sự hài lòng cho khách hàng. 

Mỗi cá nhân là một cá tính, nhưng với tinh thần trách 

nhiệm, chúng tôi cùng tạo nên thương hiệu và danh tiếng 

của Công ty Luật TNHH Hồng Long. 
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Luật sư Nguyễn Tiến Mạnh tốt nghiệp Cử nhân luật và Thạc sĩ luật tại 

trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh, là thành viên Đoàn Luật sư 

Thành phố Hồ Chí Minh năm 2011.  

Năm 2012, ông sáng lập và làm Giám đốc Công ty Luật TNHH Hồng Long 

và là Luật sư điều hành chính của công ty. 

Là luật sư sáng lập, Luật sư Nguyễn Tiến Mạnh luôn cống hiến hết mình 

cho sự phát triển của Công ty Luật TNHH Hồng Long, và là nguồn cảm 

hứng cho các thế hệ luật sư trẻ tại Công ty. 

Trước khi trở thành luật sư sáng lập Công ty Luật TNHH Hồng Long, Luật 

sư Nguyễn Tiến Mạnh từng kinh qua nhiều vị trí công tác như: Pháp chế 

tại Công ty Kinh doanh nhà Sài Gòn, Ngân hàng TMCP Đông Á, Chủ tịch 

HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Bất động sản An Cư. 

Khi trở thành Giám đốc Công ty Luật TNHH Hồng Long, luật sư Nguyễn 

Tiến Mạnh còn đồng thời là  Phó Chủ Tịch HĐQT kiêm Phó Tổng giám đốc 

Công ty CP Đầu tư Bất động sản Đại Phước, Cố vấn pháp luật cho Tạp chí 

Địa Ốc Việt Nam, tham gia thành lập và làm Trưởng ban Pháp luật CLB Doanh Nhân Sài Gòn và hiện nay là Ủy viên Ban 

Chấp Hành - Cố vấn Pháp luật CLB Doanh Nhân Sài Gòn. 

Là một người đam mê học tập và nghiên cứu, Luật sư Nguyễn Tiến Mạnh luôn trau dồi kiến thức để phục vụ nghề nghiệp, 

ngoài vai trò là một Luật sư, ông còn được Bộ Tư pháp cấp Chứng chỉ Hành nghề Quản tài viên, Đấu giá viên, Công chứng 

viên. Ông cũng đã tốt nghiệp khóa đào tạo Nghiệp vụ báo chí của Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn. Một số ấn phẩm 

ông đã từng cộng tác xuất bản và phát hành rộng rãi có thể kể đến như: Hỏi đáp pháp luật về Hôn nhân và gia đình - NXB 

Thời Đại năm 2009, Quy định pháp luật về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại - NXB Thời Đại năm 

2010, Văn kiện quốc tế về Sở hữu trí tuệ - NXB Thời Đại năm 2010. Ngoài ra, ông còn tham gia viết bài chuyên đề pháp 

luật cho một số Báo điện tử và Tạp chí như Đời sống và pháp luật, Tạp chí Doanh nhân Sài gòn, Tạp chí Luật sư… 

 

LUẬT SƯ SÁNG LẬP – GIÁM ĐỐC CÔNG TY 

Thạc sĩ – Luật sư NGUYỄN TIẾN MẠNH – Thành viên Đoàn Luật sư 

TP. Hồ Chí Minh 
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Luật sư Nguyễn Tiến Mạnh còn là một diễn giả. Ông thường xuyên 

tham gia các chương trình chuyên đề pháp luật, định hướng nghề 

nghiệp tại các trường Đại học; Chia sẻ kiến thức pháp luật tới các CEO 

tại Câu lạc bộ Doanh nhân Sài Gòn, các tập đoàn, công ty và các tổ 

chức đào tạo và tham gia triển khai chương trình tuyên truyền pháp 

luật cho Hội Bảo vệ và chăm sóc trẻ em thành phố Hồ Chí Minh tại các 

trường học trên địa bàn thành phố. 

Với nhiều năm kinh nghiệm trong hoạt động, Luật sư Nguyễn Tiến 

Mạnh có cả thế mạnh về tư vấn và tranh tụng trên các lĩnh vực. 

Trong hoạt động tố tụng, kể từ khi sáng lập và điều hành Công ty Luật 

TNHH Hồng Long, luật sư Nguyễn Tiến Mạnh đã cùng đội ngũ luật sư 

của công ty và luật sư cộng tác tham gia thành công nhiều vụ án trên 

các lĩnh vực từ dân sự, hình sự, hành chính, kinh doanh thương mại… 

Trong đó, phải kể đến rất nhiều vụ án hình sự bào chữa cho thân chủ 

tránh được oan sai; nhiều vụ án và vụ việc dân sự đã giải quyết được 

tranh chấp, bảo vệ được quyền lợi chính đáng cho khách hàng; nhiều 

vụ án hành chính đã giành được phần thắng cho khách hàng nhất là khiếu kiện hành chính về đất đai… Những thành 

quả ấy đã tạo được sự quan tâm, tạo nên tên tuổi và uy tín của luật sư Nguyễn Tiến Mạnh đối với đội ngũ luật sư nói 

chung và sự tin yêu, cảm phục của khách hàng. Điều dễ nhận thấy ở luật sư Mạnh là một tinh thần cống hiến hết mình 

vì công việc và sự tận tâm, trách nhiệm, đạo đức của một người luật sư chân chính.  

Đối với hoạt động tư vấn pháp luật, luật sư Nguyễn Tiến Mạnh rất thành công trong việc tư vấn cho các doanh nghiệp 

các vấn đề về thuế, hải quan, cơ cấu doanh nghiệp, quản trị nội bộ doanh nghiệp, xử lý tranh chấp nội bộ doanh 

nghiệp, tham gia đàm phán và giải quyết các vụ việc về ký kết, tranh chấp và thanh lý hợp đồng. Đặc biệt, với nền tảng 

kiến thức sâu rộng liên quan đến lĩnh vực đất đai, luật sư Nguyễn Tiến Mạnh là cố vấn đặc biệt cho các doanh nghiệp 

chuyên về đầu tư bất động sản hoặc giải quyết các hồ sơ vướng thủ tục xin cấp Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất và 

quyền sở hữu nhà ở; tham gia các vụ án hành chính về đất đai phức tạp, điển hình là thắng kiện Chủ tịch tỉnh Bến Tre 

và Ủy ban nhân dân huyện Mỏ Cày Bắc… 

Ngoài ra, luật sư Nguyễn Tiến Mạnh còn là Quản tài viên trong các vụ việc phá sản doanh nghiệp ở thành phố Hồ Chí 

Minh và các tỉnh lân cận phía Nam. 
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Luật sư Lê Thị Phương tốt nghiệp Cử nhân và Thạc sĩ luật học tại Trường Đại học 

Luật Thành phố Hồ Chí Minh; là thành viên Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí 

Minh.  

Trước khi gia nhập Công ty Luật TNHH Hồng Long, Luật sư Lê Thị Phương từng 

nhiều năm làm việc và giữ các chức vụ lãnh đạo, quản lý trong các cơ quan hành 

chính nhà nước như: Chủ tịch UBND Phường 6, Quận 11; Chánh Thanh tra Quận 

11; Chánh Văn phòng HĐND và UBND Quận 11 Thành phố Hồ Chí Minh.  

Từ tháng 10 năm 2017, bà gia nhập và giữ chức vụ Phó Giám đốc Công ty Luật 

TNHH Hồng Long, phụ trách điều hành các hoạt động tài chính, hành chính, 

nhân sự của Công ty Luật TNHH Hồng Long.  

Trong vai trò là luật sư thành viên, Luật sư Phương phụ trách hoạt động tư vấn 

và tham gia tố tụng giải quyết các vụ việc chuyên về các lĩnh vực Dân sự, Đất 

đai, Hộ tịch, Hôn nhân gia đình, Thừa kế, Quản trị nội bộ doanh nghiệp, Lao 

động...   

Ngoài ra, Luật sư Phương còn là Quản tài viên tham gia các vụ việc phá sản doanh nghiệp tại Thành phố Hồ Chí Minh và 

một số tỉnh khu vực lân cận. 

Với nhiều năm quản lý, điều hành trong các cơ quan hành chính nhà nước, Luật sư Lê Thị Phương có nhiều kinh nghiệm 

trong việc giải quyết các hồ sơ về thủ tục hành chính nhà nước liên quan đến hầu hết các lĩnh vực. Đặc điểm nổi bật của 

Luật sư Phương là vận dụng hiệu quả quy định pháp luật vào xử lý tình huống và giải quyết công việc với phương châm 

“bảo vệ tốt nhất quyền lợi hợp pháp của khách hàng”. Vì vậy, Luật sư Phương được rất nhiều khách hàng tin tưởng để giải 

quyết những hồ sơ khó và phức tạp liên quan đến thủ tục hành chính nhà nước như hộ tịch, nhà đất, cũng như các vụ án 

tranh chấp trong lĩnh vực dân sự về thừa kế, hợp đồng hoặc các tranh chấp kinh doanh thương mại, các vấn đề của doanh 

nghiệp, và các vụ việc phá sản doanh nghiệp.  
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Luật sư Huỳnh Thanh Đông xuất phát điểm là một nhà 

báo, Cử nhân Khoa Ngữ văn và Báo chí – Đại học Khoa học 

Xã hội và Nhân văn Thành phố Hồ Chí Minh, tham gia viết 

báo từ năm 2003 chuyên khai thác các đề tài về khiếu nại - 

tố cáo, các vấn đề pháp lý trong các vụ án và các sự kiện 

pháp lý nổi bật.  

Sau khi tốt nghiệp Cử nhân Luật, Thạc sĩ Luật, năm 2017 

Luật sư Huỳnh Thanh Đông là thành viên Đoàn Luật sư 

Thành phố Hồ Chí Minh.  

Trước khi gia nhập Công ty Luật TNHH Hồng Long, Luật sư 

Đông còn là luật sư nội bộ cho một số tập đoàn, doanh 

nghiệp lớn của Việt Nam. 

Luật sư Huỳnh Thanh Đông gia nhập Công ty Luật TNHH 

Hồng Long từ năm 2018. Với thế mạnh của mình, Luật sư 

Đông phụ trách tư vấn, tham gia tranh tụng tại Tòa án 

trong các vụ án hành chính, các tranh chấp Dân sự, Kinh 

doanh Thương mại. Với nền tảng kiến thức pháp luật vững 

chắc và kinh nghiệm thực tiễn phong phú, Luật sư Đông 

đã thành công trong nhiều vụ án tại nhiều tỉnh thành phía 

Nam và được khách hàng rất tin tưởng, tín nhiệm. 

  

 

LUẬT SƯ THÀNH VIÊN 

Thạc sĩ - Luật sư HUỲNH THANH ĐÔNG – Thành viên Đoàn 

Luật sư TP. Hồ Chí Minh 
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Luật sư Lý Nguyên Khôi tốt nghiệp Cử nhân và Thạc sĩ luật học 

tại trường Đại học Luật Tp. Hồ Chí Minh, là thành viên Đoàn 

luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. 

 Luật sư Lý Nguyên Khôi khởi đầu sự nghiệp của mình tại Văn 

phòng Luật sư Quận 5, Tp. Hồ Chí Minh. Với tài năng và sự chịu 

khó học hỏi, ông nhanh chóng được nhiều khách hàng lớn tín 

nhiệm và để mắt đến. Và một trong số đó là Ngân hàng TMCP 

Phương Đông, sau đó đã chính thức mời ông về làm việc tại 

Phòng pháp chế của Ngân hàng. Hai năm sau đó ông chuyển 

sang làm việc tại Ngân hàng TMCP Đông Á phụ trách thu hồi nợ 

xấu của Ngân hàng. Tại đây ôngđã chứng tỏ được bản lĩnh và 

năng lực của mình bằng việc thụ lý và giải quyết thành công 

nhiều vụ việc mang tính chất phức tạp và kéo dài. 

Vào giữa năm 2015, khi gia nhập Công ty Luật TNHH Hồng 

Long, với kinh nghiệm của mình, luật sư Khôi phụ trách hoạt 

động tư vấn, tranh tụng trên lĩnh vực tài chính - ngân hàng và 

đảm trách các dịch vụ pháp lý đặc thù có liên quan, giải quyết 

hiệu quả các vụ việc thuộc lĩnh vực đảm nhận, nhận được rất 

nhiều sự tín nhiệm từ khách hàng. 

  

 

LUẬT SƯ THÀNH VIÊN 

Thạc sĩ - Luật sư LÝ NGUYÊN KHÔI – Thành viên Đoàn Luật sư 

TP. Hồ Chí Minh 
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Luật sư Nguyễn Anh Tuấn tốt nghiệp Cử nhân Luật tại 

Trường Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh và Cử nhân 

Kinh tế tại Học viện Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh; 

thành viên Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh 

Trước khi gia nhập và trở thành luật sư thành viên của 

Công ty Luật TNHH Hồng Long, ông Nguyễn Anh Tuấn là 

Giám đốc Công ty Kinh doanh nhà Sài Gòn, Chủ tịch 

HĐQT Công ty Cổ phần Đại Tiến Thắng. Bên cạnh việc 

quản lý, điều hành các doanh nghiệp do mình làm chủ, 

luật sư Nguyễn Anh Tuấn đã từng cộng tác hành nghề 

luật sư với nhiều Công ty luật danh tiếng tại Thành phố 

Hồ Chí Minh. 

 Năm 2015, khi gia nhập Công ty Luật TNHH Hồng Long, 

với thế mạnh của mình, luật sư Nguyễn Anh Tuấn phụ trách các hoạt động chuyên về các mảng Doanh 

nghiệp, Đầu tư và tố tụng Dân sự, Hình sự.  

Luật sư Tuấn đã tham gia tư vấn và đàm phán ký kết hợp đồng cho các doanh nghiệp trong và ngoài 

nước; tư vấn tổ chức hệ thống mô hình quản trị doanh nghiệp cho các công ty đại chúng niêm yết trên 

sàn giao dịch chứng khoán, tư vấn đầu tư vào các dự án bất động sản nhà ở, khu nghỉ dưỡng, khách sạn. 

Luật sư Tuấn có kinh nghiệm tham gia các vụ án Dân sự, Hình sự tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh 

thành lân cận phía Nam và Tây Nguyên, nhận được sự tin tưởng cao của khách hàng về khả năng xử lý vụ 

việc. 

  

 

LUẬT SƯ THÀNH VIÊN 

Luật sư NGUYỄN ANH TUẤN – Thành viên Đoàn Luật sư 

TP. Hồ Chí Minh 
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Luật sư Vũ Kim Đồng tốt nghiệp Cử nhân luật tại trường Đại 

học Luật Thành phố Hồ Chí Minh năm 2004, ông về công tác 

tại Viện kiểm sát nhân dân Quận 2, Thành phố Hồ Chí Minh, 

và được công nhận là Kiểm sát viên năm 2007. Năm 2015 luật 

sư Vũ Kim Đồng trở thành luật sư thành viên của Công ty Luật 

TNHH Hồng Long. 

Trước khi gia nhập Công ty Luật TNHH Hồng Long, luật sư Vũ 

Kim Đồng đã từng cộng tác với nhiều Văn phòng luật sư và 

Công ty luật nổi tiếng tại thành phố Hồ Chí Minh. Với kinh 

nghiệm nhiều năm làm việc trong ngành kiểm sát, luật sư Vũ 

Kim Đồng hoạt động chuyên về mảng tranh tụng tại Tòa án.  

Với vai trò là luật sư thành viên của công ty, luật sư Vũ Kim 

Đồng đã tham gia bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho nhiều 

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các khách hàng cá 

nhân trong các vụ án dân sự, hành chính. Đặc biệt, luật sư 

Đồng đã tham gia bào chữa thành công nhiều vụ án hình sự 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, các tỉnh miền Đông 

Nam Bộ và Tây Nguyên. 

  

 

LUẬT SƯ THÀNH VIÊN 

Luật sư VŨ KIM ĐỒNG – Thành viên Đoàn Luật sư 

TP. Hồ Chí Minh 
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Luật sư Vũ Thị Thảo xuất phát điểm là Cử nhân Sư 

phạm, Cử nhân Luật – Đại học Luật Thành phố Hồ Chí 

Minhchuyên ngành Luật Hành chính, bà làm việc trong 

các cơ quan hành chính nhà nước và giữ nhiều chức vụ 

quan trọng như: Chủ tịch UBND Phường 8, Quận 10; Ủy 

viên Ủy ban Kiểm tra Quận ủy Quận 10. 

Sau khi nghỉ hưu, bà Thảo tiếp tục cộng tác với nhiều 

hãng luật nổi tiếng và một thời gian đảm nhận vị trí Phó 

Giám đốc phụ trách hành chính - nhân sự của Tập đoàn 

bất động sản An Cư. Hiện Luật sư Vũ Thị Thảo là thành 

viên Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. 

Luật sư Vũ Thị Thảo gia nhập Công ty Luật TNHH Hồng 

Long với tư cách Luật sư thành viên từ những năm đầu 

thành lập, phụ trách tư vấn về các lĩnh vực hành chính, 

hôn nhân gia đình, tranh chấp dân sự, đồng thời tham 

gia tranh tụng tại Tòa án. Với nền tảng kiến thức pháp 

luật vững chắc và kinh nghiệm làm việc lâu năm, luật sư 

Vũ Thị Thảo đã có những thành công nhất định trong 

nghề và được nhiều khách hàng tin tưởng. 

  

 

LUẬT SƯ THÀNH VIÊN 

Luật sư VŨ THỊ THẢO – Thành viên Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh 
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Ông Nguyễn Tiến Lực tốt nghiệp Cử nhân và Thạc sĩ Luật – Đại học Luật 

Thành phố Hồ Chí Minh – Chuyên ngành Luật Kinh tế. Hiện nay, ông là 

Giảng viên Khoa Luật – Đại học Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. 

Trước khi gia nhập Công ty Luật TNHH Hồng Long, Thạc sĩ Nguyễn Tiến 

Lực từng nhiều năm công tác tại Chi cục Phòng chống tệ nạn xã hội 

Thành phố Hồ Chí Minh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bình Dương và Chi 

cục Thi hành án dân sự Quận Thủ Đức.  

Ngoài ra, Thạc sĩ Nguyễn Tiến Lực có nhiều kinh nghiệm tư vấn pháp luật 

thông qua Tổng đài tư vấn 1088 của Sở Tư pháp tỉnh Bình Dương và là 

giảng viên thỉnh giảng phụ trách các bộ môn pháp luật tố tụng hình sự và 

pháp luật dân sự tại một số trường đại học, cao đẳng có uy tín như: Khoa 

Luật – Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Đại học Bình Dương, Đại học Kinh 

tế Kỹ Thuật Bình Dương, Cao đẳng Kỹ thuật Cao Thắng TP. Hồ Chí Minh. 

Thạc sĩ Nguyễn Tiến Lực gia nhập Công ty Luật TNHH Hồng Long vào năm 

2012, phụ trách tư vấn, tranh tụng trên lĩnh vực dân sự - kinh doanh 

thương mại và thi hành án dân sự, đồng thời đảm trách các dịch vụ pháp 

lý đặc thù có liên quan. Với nền tảng kiến thức pháp luật vững chắc và 

kinh nghiệm thực tiễn phong phú, ông Lực được nhiều khách hàng rất tin 

tưởng và tín nhiệm. 

  

 

CỐ VẤN PHÁP LUẬT 

Thạc sĩ NGUYỄN TIẾN LỰC – Giảng viên Khoa Luật – Đại học 

Thủ Dầu Một 
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“TINH THẦN TRÁCH NHIỆM GIÚP TẠO NÊN 

 THƯƠNG HIỆU  

VÀ DANH TIẾNG CỦA HỒNG LONG LAW FIRM” 

  



 

HOÀNG VĂN ĐỘ 

PHÓ GIÁM ĐỐC – CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ 

- Cử nhân Luật – ĐH Luật TP.HCM 

- Tập sự Luật sư 

- 5 năm kinh nghiệm làm việc tại Công ty Luật TNHH 

Hồng Long 

- Tham gia tố tụng trong các vụ án dân sự, tranh chấp 

đất đai, thừa kế, hôn nhân gia đình, kinh doanh 

thương mại 

- Trợ lý Luật sư giải quyết các vụ án hình sự 

- Tư vấn pháp luật, thực hiện các thủ tục pháp lý về 

nhà đất, doanh nghiệp, đầu tư, hôn nhân gia đình và 

thừa kế 

 

VŨ CHÍ CƯỜNG 

CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ 

- Cử nhân Luật – ĐH Luật TP.HCM 

- Tập sự Luật sư 

- 3 năm kinh nghiệm làm việc tại Công ty Luật TNHH 

Hồng Long 

- Tham gia tố tụng trong các vụ án dân sự, kinh doanh 

thương mại, tranh chấp đất đai… 

- Trợ lý Luật sư giải quyết các vụ án hình sự 

- Tư vấn pháp luật, thực hiện các thủ tục pháp lý về 

đất đai, đầu tư, doanh nghiệp và thừa kế 
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NGUYỄN HƯƠNG GIANG 

CHUYÊN VIÊN PHÁP LÝ 

- Cử nhân Luật – ĐH Luật TP.HCM 

- 3 năm kinh nghiệm làm việc tại Công ty Luật TNHH 

Hồng Long 

- Tham gia tố tụng trong các vụ án dân sự, hôn nhân 

gia đình… 

- Trợ lý Luật sư giải quyết các vụ án hình sự 

- Tư vấn pháp luật, thực hiện các thủ tục pháp lý về 

đất đai, đầu tư và doanh nghiệp, hôn nhân gia đình 

và thừa kế 
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HONG LONG LAW FIRM 
        - ĐỐI TÁC PHÁP LÝ LÂU DÀI 
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