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Cố vấn/Tham mưu: Giải đáp toàn bộ thắc mắc,
tham mưu giải pháp các vấn đề liên quan đến hoạt
động của các Phòng/Ban và Ban lãnh đạo của Bên
A;
Soạn thảo văn bản pháp lý: Quyết định, Biên bản
họp, Công văn, Thông báo, Hợp đồng, Quy trình,
Quy chế, Nội quy, Chính sách công ty, ...
Hỗ trợ thủ tục hành chính: Tư vấn, Thẩm định
đánh giá điều kiện cơ sở, soạn toàn bộ hồ sơ cần
thiết và hướng dẫn chi tiết cách thức thực hiện các
thủ tục hành chính trong quá trình kinh doanh như:
Đăng ký kinh doanh, Đăng ký đầu tư, Đăng ký lưu
hành sản phẩm, Giấy phép con, Thuế - BHXH,
Xuất nhập khẩu, Sở hữu trí tuệ,…
Hợp đồng: Review hợp đồng, soạn thảo hợp đồng,
cố vấn phương án, tìm các key then chốt để đàm
phán hợp đồng, hướng dẫn và hỗ trợ quản trị hợp
đồng, dự phòng rủi ro và đưa ra các phương án giải
quyết tranh chấp;
Compliant - Kiểm soát tuân thủ: Tư vấn, hỗ trợ
giải pháp quản trị quan hệ cổ đông; Hỗ trợ, tư vấn
quy trình nội bộ để kiểm soát các hoạt động tuân
thủ chính sách nội b ộ và pháp luật;
02 giờ làm việc/tháng có Chuyên viên, Luật gia,
Chuyên gia của LETO tham gia cuộc gặp với đối
tác tại nội thành Hà Nội. 
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Tiền  đề là Hãng luật LETO với hơn 10 năm
hoạt động chuyên biệt trong lĩnh vực Pháp lý
Doanh nghiệp, với tập khách hàng đã phục vụ
đa dạng, từ Doanh nghiệp mới thành lập đến
các Tập đoàn, Doanh nghiệp Nhà nước và
FDI, như: Pfizer, Rohto, Lửa Việt Group,
VGS Shop, AGS, Dược TW3, Bitex,...
 

 
LETO là hãng tư vấn quản trị, cung cấp các
giải pháp chiến lược giúp Doanh nghiệp khắc
phục các điểm yếu, loại rủi ro tiềm ẩn và
scale up.

L o ạ i  rủ i  r o  p h á p  lý ,
Vữn g  t r í  s c a l e  u p  d o a n h  n g h iệp !

Sản phẩm dành riêng cho
Doanh nghiệp dưới 

30 nhân sự!

10.000.000
VNĐ/năm

Tháo gỡ 
mọi nút thắt!

 


