
INTENSIVE CONTRACT SKILLs
Improving the skills in drafting, reviewing, negotiating, approving
and resolving contract disputes.



VỀ LETO/ABOUT LETO
LETO Strategic Solutions là Hãng tư vấn quản trị, có quá trình
hơn 10 năm phát triển với tiền thân là Hãng luật LETO hoạt
động trong lĩnh vực pháp lý Doanh nghiệp, hiện cung cấp các
giải pháp chiến lược giúp Doanh nghiệp có thể giải quyết các
vấn đề kinh doanh, tái cấu trúc và tăng trưởng.

LETO ACADEMY - Học viện đào tạo và phát triển Doanh nghiệp
trực thuộc LETO, cung cấp các khóa học (tập trung và inhouse)
chất lượng nâng cấp năng lực cho nhân viên và quản lý của
Doanh nghiệp ở các lĩnh vực quản trị cụ thể như Pháp chế,
Nhân sự, Tài chính, Thị trường. 

LETO Strategic Solutions is a management consulting firm, has a
history of more than 10 years of development with the
predecessor LETO Law Firm operating in the field of corporate
law, providing strategic solutions (not only legal) to help
businesses can solve their business problems, restructure and
grow up.

LETO Enterprise Training and Development Academy, providing
quality (concentrated and in-house) courses to upgrade capacity
for employees and managers of enterprises in specific areas of
administration such as Legal, Human Resources, Finance, Market.



ĐỐI TƯỢNG THAM GIA/PARTICIPANTS

Cử nhân Luật
Chuyên viên pháp chế doanh nghiệp
Người quản lý hợp đồng doanh nghiệp
Trưởng/Phó các bộ phận, phòng ban 
Chủ doanh nghiệp

Chương trình này dành cho tất cả những ai muốn có kiến thức bài
bản, muốn có tư duy thực tế hơn, rõ ràng hơn về pháp lý, quản trị
hợp đồng doanh nghiệp để vận dụng vào thực tiễn giải quyết công
việc. LETO đề xuất khóa học này với:

This program is for all those who want to have formal knowledge, want to have
a more realistic, clearer thinking on legal and business contract management
to apply in practice. LETO recommends this course with:

Bachelor of Law
Corporate legal specialist
Contract manager
Head/Deputy Head of Departments
Business owners



NỘI DUNG ĐÀO TẠO/MODULES
Những vấn đề cơ bản về hợp đồng/Contract basics
Hệ thống các quy định pháp luật cơ bản về hợp đồng/System of

basic legal provisions on contracts
Kỹ năng quản trị hợp đồng/Contract management skills
8 giai đoạn vòng đời hợp đồng/8 stages of contract life

Thu thập, thẩm định các tài liệu pháp lý trước khi soạn thảo hợp
đồng/Collect and evaluate legal documents before drafting contract
Quy trình soạn thảo hợp đồng/Contract drafting process
Xây dựng đề cương, định dạng thể thức hợp đồng/Develop outline,
contract format
Xây dựng nội dung Hợp đồng/Drafting Contract 

Kỹ năng rà soát và điều chỉnh hợp đồng/Contract
review and adjustment skills Kỹ năng đàm phán hợp đồng/Contract Negotiation Skills

Yếu tố thành công và thất bại trong đàm phán/Factors of success
and failure in negotiation
Kỹ năng tham gia các buổi họp triển khai thực hiện hợp
đồng/Skills in participating in contract implementation meetings

 Phương pháp giải quyết tranh chấp/Dispute resolution method
Các loại tranh chấp về hợp đồng và giải pháp xử lý/Types of

contract disputes and solutions
Những tranh chấp điển hình liên quan đến các điều khoản Hợp

đồng/Typical disputes related to Contract terms

Kỹ năng chuyển giao quyền nghĩa vụ, chuyển nhượng hợp
đồng/Skills in transferring rights and obligations, transferring
contracts
Kỹ năng chấm dứt và thanh lý hợp đồng/Contract termination and
liquidation skills

Mục tiêu rà soát hợp đồng/Objectives of contract review
Quy trình rà soát hợp đồng/Contract review process

Danh sách kiểm tra rà soát hượp đồng/Contract review checklist

 Kỹ năng soạn thảo hợp đồng/Contract drafting skills

Tranh chấp và giải quyết tranh chấp Hợp
đồng/Disputes and dispute resolution Contract

Chuyển giao, Tạm dừng, Chấm dứt và Thanh lý Hợp đồng/
Transfer, Suspension, Termination and Liquidation 

Đàm phán Hợp đồng/Contract Negotiation
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WHAT WILL THIS PROGRAMME DO FOR YOU?

Biết phân loại các loại hợp đồng
trong hoạt động kinh doanh.

Biết soạn thảo cấu trúc; lưu ý các thành phần quan trọng của hợp đồng; những điều khoản thường xảy ra tranh chấp;
tránh các lỗi cơ bản mà có thể làm vô hiệu hợp đồng hoặc dẫn tới việc nhầm lẫn.

Có đủ kỹ năng để thực hiện việc soạn thảo, rà soát, tổ chức công tác đàm phán, họp
phê duyệt hợp đồng.

Biết các phương thức giải quyết tranh chấp phát sinh từ
hợp đồng trong hoạt  động kinh doanh.

Know how to draft contract structure; note the important components of the contract; the terms giving rise to the dispute; avoid
fundamental errors that could void the contract or lead to confusion.

Have enough skills to draft, review, negotiate, and approve contracts.

Know the methods of resolving disputes arising from contracts in
business activities.

Know the types of contracts in
business activities.



Bộ hơn 300 Hợp đồng mẫu phân loại theo lĩnh
vực hoạt động của Doanh nghiệp;
Bảng Hoạch định chiến lược đàm phán hợp
đồng;
Báo cáo Đánh giá rà soát hợp đồng;
Ebook Quản trị rủi ro hợp đồng;
Sách Quản trị vòng đời hợp đồng;
Chứng nhận hoàn thành khóa huấn luyện kỹ
năng Hợp đồng Doanh nghiệp;
Hỗ trợ nghiệp vụ hợp đồng vĩnh viễn;
Voucher 10% học phí cho tất cả các chương
trình huấn luyện khác tại LETO.

ACADEMY

QUÀ TẶNG ĐẶC BIỆT
SPECIAL GIFTS 

LETO

More than 300 Contract Templates;
Sheet of Strategic Contract Negotiation;
Contract Review Report;
Contract Risk Management Ebook;
Ebook of Contract Lifecycle Management;
Certificate of course completion;
Long-term support;
Voucher 10% fee for all other training programs.



FACULTY

At the same time, he is:In-house global third partner attorney for a multinational corporation - Pfizer;
In-house lawyer at Phuong Huong Trading and Tourism Co., Ltd. owns TITANIC hotel and karaoke chain
in Bac Tu Liem, Hanoi;
Legal director at Indochina Tourism Development and Investment Joint Stock Company;
Legal and Executive Director of Apollo Bookstore - 562 Nguyen Van Cu;
Financial - legal advisor for many companies in Hanoi, Nghe An and TP. Ho Chi Minh. Providing legal
services for leading brands in Vietnam today such as: Pfizer, Rohto, Central Pharmaceutical Joint Stock
Company 3, Tue Linh Group, VTC 12, Lua Viet Media Group, SCJ, AZ Shop Golden Moon, Golden Lotus,
Vietinbank, Metro Supermarket, Big C, Ocean Mart, Bao Tin Minh Chau Gold Group, ...
Provides management accounting consulting services and tax accounting services for 50 + Enterprise
from 2010 to present;
Previously held the position of Legal Director of Minh Ha Real Estate Group;
Business process training (ISO 9001: 2015, GMP, GPP, LEAN, 5S, Automation Business) for many
enterprises from 2015 up to now;
Coach training programs for Professional Legal Officer and Corporate Accountant at LETO;
Mentor for The Project participated and was invested by Shark Tank, and several other Startup
Projects at startup incubators;

Mr. TRAN KIEN is an Entrepreneur, Business Lawyer, Mentor and Investor.

He is a Corporate Legal Specialist with more than 10 years of experience in Corporate Legal, both in the
role of Enterprise Lawyer and as Chief Legal Officer. Understanding the Enterprise and legal thinking, deep
understanding of the internal and legal issues inside and outside the Enterprise, has brought him
outstanding achievements.
Now:
He is an Executive Lawyer at LETO, Business Support Ecosystem with the starting point of LETO Law Firm. At
LETO, he is also the person who trains human resources, uplifting morale and developing corporate culture.

https://leto.vn/cac-khoa-dao-tao.htm
https://leto.vn/khoa-hoc-ke-toan-chuyen-nghiep-cho-nguoi-chua-biet.htm


"Special thanks to Mr. Kien Tran of LETO Academy
with very simple but extremely fast communication
sentences for me and the whole class to absorb the
most, always full of energy, new ideas, good
solutions to solve problems at work. What's more
interesting is that whether you are studying or
having completed your studies, you will always be
enthusiastically supported by the trainers
throughout your future career path.."

"When I came to LETO, I realized that I still need to
learn more, need to try harder, because the
instructors at LETO are so enthusiastic! The teachers
have deep expertise, experience in certain fields, and
are very passionate about each lesson! There is
nothing more valuable than the practical experience
that teachers bring to the participants here!
Moreover, I could re-study without limit, and then the
teachers were always by my side to support me
whenever I encountered a problem when going into a
specific practical situation..."

Ms. NGUYEN NHU QUYNH
Legal officer at Real Estate company

Ms. NGUYEN THANH MAI 
Legal officer

STUDENT's EXPERIENCE



PROGRAMME DETAILS

Đăng ký nhóm 3 người trở lên giảm 500.000 VNĐ/1 học viên
Early Bird:

1. Thời lượng chương trình: 05 buổi, 03 giờ/01 buổi
2. Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Việt 
3. Hình thức đào tạo: Online thông qua nền tảng Zoom
4. Học phí: 5.000.000 VNĐ (Chưa bao gồm 10% VAT)
5. Chính sách ưu đãi học phí:

LETO ACADEMY
Website: https://leto.vn/            Email: daotao@luatleto.com
Hotline: 1900.6258 - 094.339.3223
A11 Toong, 2nd floor, 25T2 Building, Hoang Dao Thuy Str., Cau Giay Dis., Hanoi, Vietnam

Registering a group of 3 or more, reducing VND 500,000/1 student
Early Bird:

1. Program duration: 05 sessions, 03 hours/01 session
2. Training language: Vietnamese
3. Training mode: Online
4. Course fee: 5,000,000 VND (Not included 10% VAT)
5. Discount policy:

Đăng ký và hoàn thành học phí từ ngày 17/12/2021 đến ngày 26/12/2021: 5.000.000 VNĐ => 3.000.000 VNĐ
Đăng ký và hoàn thành học phí từ ngày 27/12/2021 đến ngày 01/01/2022: 5.000.000 VNĐ => 3.500.000 VNĐ
Đăng ký và hoàn thành học phí từ ngày 02/01/2022 đến ngày 08/01/2022: 5.000.000 VNĐ => 4.000.000 VNĐ

Registration and completion of tuition fees from 17/12/2021 to  26/12/2021: 5.000.000 VND => 3.000.000 VND
Registration and completion of tuition fees from 27/12/2021 to 01/01/2022: 5.000.000 VND => 3.500.000 VND
Registration and completion of tuition fees from 02/01/2022 to 08/01/2022: 5.000.000 VND => 4.000.000 VND


