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- TRẦN KIÊN

Chương trình Bậc thầy pháp lý quản trị công ty tại LETO Academy tập
trung vào việc tinh chỉnh kiến thức nghiệp vụ và phát triển các kỹ năng của
học viên trong việc hiểu rõ các loại hình Doanh nghiệp với sự tập trung
vào mô hình Holding phổ biến trong xu hướng M&A trong và sau đại dịch
sắp tới.
  
Chương trình cũng nâng cấp cho học viên các nghiệp vụ trợ lý và tham
mưu cho Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông trong các hoạt động
thường niên và bất thường, từ đó, thấu hiểu và tham gia chiến lược quản
trị quan hệ cổ đông, quản trị các rủi ro tranh chấp trong hoạt động góp
vốn và mâu thuẫn quan hệ nhóm sở hữu. 

Trong trường hợp xấu nhất, Chương trình cũng hướng tới nâng cấp năng
lực giải quyết tranh chấp nội bộ và tranh chấp cổ đông cho học viên kết
hợp giữa lý thuyết với thực hành và phân thích các case điển hình. 

VỀ KHÓA HỌC BẬC THẦY PHÁP LÝ QUẢN TRỊ CÔNG TY

"Xây dựng, quản trị rủi ro, kiểm soát
tuân thủ và tái thiết Doanh nghiệp
cũng như việc bản xây dựng một
ngôi nhà. Bạn không thể tạo ra một
ngôi nhà đẹp và vững chắc nếu
không thiết kế móng và bộ khung
chuẩn mực từ đầu."



AI NÊN THAM GIA KHÓA HỌC NÀY?

Chương trình đào tạo kiến thức
tổng hợp toàn diện các hiểu biết
then chốt về Luật Doanh nghiệp,
đăng ký kinh doanh, mô hình
công ty, quản trị quan hệ chủ sở
hữu và quản trị rủi ro từ các khía
cạnh này.
Nâng cấp năng lực pháp lý quản
trị cho chuyên viên pháp chế và
doanh chủ.

Khóa học dành cho tất cả những ai muốn tìm hiểu,
muốn có cái nhìn thực tế hơn, rõ ràng hơn về pháp
lý quản trị công ty. LETO đề xuất khóa học này với:

Người theo đuổi nghề Pháp chế
Chuyên viên pháp chế Doanh nghiệp
Chủ Doanh nghiệp
Những người đang cố gắng tái xây dựng Doanh
nghiệp sau những tan vỡ do rắc rối từ thiết lập
mô hình công ty và quản trị quan hệ cổ đông
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NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 
Khóa học bao gồm 10 chuyên đề, bạn sẽ khám phá các hiểu biết về sự hình thành,

mô hình, cấu trúc tổ chức nhóm sở hữu và công ty và từ đó, trở thành người có năng
lực tham mưu giải pháp thay vì chỉ thực hiện các thao tác trợ lý pháp lý đơn thuần. 

Giới thiệu và phân biệt các loại hình doanh nghiệp theo Luật
Doanh nghiệp
Mô hình Holding
Mô hình Tổng công ty
Mô hình nhóm công ty

1.

2.
3.
4.

CÁC LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP

 ĐĂNG KÝ KINH DOANH
Điều kiện thành lập công ty và cơ sở phụ thuộc
Tập hợp và Thẩm định các thông tin, tài liệu thành lập các
loại hình công ty, cơ sở phụ thuộc
Thay đổi thông tin đăng ký kinh doanh 
Tạm ngừng - Giải thể - Phá sản - Chấm dứt hoạt động

1.
2.

3.
4.

Cấu trúc công ty cổ phần
Cấu trúc công ty TNHH
Cấu trúc mô hình Holdings, Tổng công ty và Nhóm công ty

1.
2.
3.

CẤU TRÚC CÔNG TY

1

Phân loại cổ đông
Quyền và Nghĩa vụ của Cổ đông và các chức danh quản trị trong
Đại hội đồng cổ đông
Những điều cần biết về Họp thường niên và Họp bất thường
Trình tự, Thủ tục và Lưu ý trong tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông

1.
2.

3.
4.

CỔ ĐÔNG VÀ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÁC VẤN ĐỀ VỀ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Tổ chức Hội đồng quản trị
Quyền và Nghĩa vụ và trách nhiệm pháp lý của Thành viên và các
chức danh trong Hội đồng quản trị
Tổ chức họp Hội đồng quản trị: Trình tự, thủ tục, vấn đề liên quan
đến biểu quyết

1.
2.

3.
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Check list Danh mục hồ sơ pháp lý công ty (Đặc biệt hữu ích cho
nghiệp vụ Due Diligent M&A)
Đánh giá tính pháp lý của các tài liệu trong Hồ sơ pháp lý công ty
Chế độ lưu giữ hồ sơ pháp lý công ty
Cấu trúc các loại tài liệu pháp lý quản trị nội bộ

1.

2.
3.
4.

HỒ SƠ PHÁP LÝ CÔNG TY

THỦ TỤC NỘI BỘ CHO CÁC CHỨC DANH THEN CHỐT
1. Thủ tục bầu
2. Thủ tục miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh
3. Kỷ luật và Xử lý kỷ luật

HOẠT ĐỘNG GÓP VỐN
Tài sản góp vốn - Các vấn đề chính danh và không chính danh
Định giá tài sản góp vốn
Thời hạn và Thủ tục góp vốn
Vi phạm và xử lý vi phạm trong hoạt động góp vốn

1.
2.
3.
4.

QUẢN TRỊ QUAN HỆ CỔ ĐÔNG - RỦI RO & RẮC RỐI

1. Sự tham gia cổ đông: Tối đa hóa mối quan hệ cổ đông
2. Thông tin và Tính minh bạch - Khái niệm về sự tin cậy
3. Vai trò trung gian của Hội đồng quản trị
4. Định hướng thực tế để quản lý quan hệ cổ đông 
5. Mô hình vai trò của các cổ đông không tích cực
6. Nhận diện, Quản trị rủi ro trong quan hệ cổ đông

TRANH CHẤP QUẢN TRỊ - TRANH CHẤP CỔ ĐÔNG
Các tranh chấp điển hình trong quản trị công ty
Các tranh chấp điển hình trong quan hệ cổ đông
Trình tự, Kỹ năng giải quyết tranh chấp quản trị - Tranh chấp cổ đông

1.
2.
3.

Chuyên đề bổ sung - NGHIỆP VỤ ĐĂNG KÝ KINH DOANH
Dựng hồ sơ thành lập mới, thay đổi thông tin ĐKKD
Quy trình nộp hồ sơ
Các lưu ý khi làm việc với Chuyên viên phòng đăng ký kinh doanh

1.
2.
3.
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Chuyên gia Pháp lý cao cấp tại Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp & đổi mới
sáng tạo - NSSC thuộc Bộ khoa học và công nghệ;
Luật sư đối tác thứ ba toàn cầu nội bộ của Tập đoàn đa quốc gia Pfizer;
Luật sư in-house tại Công ty TNHH Thương mại và Du lịch Phương Hường;
Giám đốc pháp chế tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển Du lịch Đông
Dương; Nhà sách Apollo; Tập đoàn Bất động sản Minh Hà;
Cố vấn tài chính - pháp lý cho nhiều công ty hàng đầu tại Việt Nam như:
Pfizer, Rohto, Công ty Dược Trung Ương 3, Tập đoàn truyền thông Lửa
Việt,  Vietinbank, siêu thị Metro, Big C, …
Đào tạo Quy trình doanh nghiệp (ISO 9001:2015, GMP, GPP, LEAN, 5S,
Automation Business) cho nhiều Doanh nghiệp từ 2015 đến nay;
Và nhiều vị trí khác.

Luật sư Trần Kiên là chuyên gia Pháp lý Doanh nghiệp có 15 năm kinh nghiệm
về Luật sư Doanh nghiệp và Giám đốc Pháp chế Doanh nghiệp. Với các vị trí:

GIẢNG VIÊN ĐÀO TẠO

Luật sư TRẦN KIÊN
Giám đốc điều hành

LETO Strategic Solutions

Luật sư Nguyễn Thanh Hà đã có 12 năm kinh nghiệm chuyên giải quyết các
vấn đề pháp lý và tranh chấp trong lĩnh vực kinh doanh thương mại.
Ông từng là luật sư Công ty Luật TNHH Phước & Các Cộng sự – một công ty
luật chuyên nghiệp, lọt top 5 công ty luật lớn nhất của Việt Nam trong 7 năm;
là Luật sư Cao cấp tại Công ty Luật TNHH MTV DIMAC;..
 Trong quá trình làm việc, Luật sư Nguyễn Thanh Hà đã làm việc và tư vấn cho
các cá nhân, tổ chức, công ty trong nước và công ty đa quốc gia, đại diện cho
nhiều doanh nghiệp để thương lượng, giải quyết tranh chấp. Nổi bật như:
Ngân hàng TNHH Một thành viên ANZ, Ngân hàng TNHH Một thành viên
Standard Chartered Việt Nam, Công ty Coca-Cola Việt Nam, Công ty Bảo hiểm
Nhân thọ Prudential Việt Nam, Công ty Bảo hiểm Liberty Việt Nam, Công ty
VNG (Vina Games) và nhiều công ty khác.

Luật sư 
NGUYỄN THANH HÀ
Trưởng Chi nhánh 
Công ty Luật TNHH

Quốc tế TNTP và Các
Cộng sự tại Hà Nội

Thiết lập hệ thống kiểm soát tuân thủ nội bộ doanh nghiệp
Tư vấn pháp lý cho Ban lãnh đạo về các vấn đề quản trị doanh nghiệp;
Thực hiện các hồ sơ pháp lý trong quá trình từ thành lập, hoạt động cho
đến khi giải thể của hệ thống các doanh nghiệp trong Tập đoàn, công ty
mẹ - con;
Rà soát hợp đồng, giao dịch của doanh nghiệp và các công ty con trong
Tập đoàn với đối tác/khách hàng;
Và nhiều công việc khác.

Luật sư Nguyễn Thị Ngọc Anh trước đây từng là Phó Ban pháp chế Tập đoàn
FLC, Phó phòng Kiểm soát nội bộ Công ty Cổ phần chứng khoán SHB, Luật sư
nội bộ tập đoàn Vingroup,... 
Luật sư Ngọc Anh đã va vấp rất nhiều các công việc pháp lý  tại các doanh
nghiệp với quy mô, ngành nghề kinh doanh đa dạng:

Luật sư
NGUYỄN THỊ NGỌC ANH
Trưởng phòng pháp chế
Công ty Cổ phần đầu tư

ngành nước DNP

http://nssc.gov.vn/


"...Đặc biệt cảm ơn anh Kiên Trần của LETO Academy với những câu
truyền đạt rất giản dị nhưng lại cực nhanh vào não cho em và cả lớp
tiếp thu được nhiều nhất, lúc nào cũng tràn đầy năng lượng nhất,
mang tới cho em những tư duy mới mẻ, những giải pháp HAY để
tháo gỡ trong công việc. 
Điều thích nữa là dù đang học hay đã học xong thì luôn được các anh
chị hỗ trợ nhiệt tình trong suốt con đường hành nghề sau này..."

"..Đến với LETO thật sự mình mới biết mình còn cần phải học hỏi
nhiều hơn nữa, cần phải cố gắng hơn nữa, vì sự nhiệt tình của các
giảng viên ở LETO quá nhiệt tình! 
Các thầy cô có chuyên môn sâu, giàu kinh nghiệm ở những lĩnh vực
nhất định, và rất tâm huyết với mỗi bài giảng! Không có gì quý giá
bằng những kinh nghiệm thực tế mà thầy cô mang lại giá trị cho các
anh các chị tham gia ở đây! Hơn nữa, mình lại được học mãi mãi, rồi
được các thầy cô luôn luôn ở cạnh support mỗi khi gặp vướng mặc
khi đi sâu vào một tình huống thực tiễn cụ thể..."

"Thầy giảng nhiệt tình, kiến thức sâu rộng về luật đầu tư và chuyên
ngành, lưu tâm tới nhu cầu đặc thù của học viên, làm cho một vấn đề
phức tạp trở nên dễ hiểu.."

Học viên Nguyễn Như Quỳnh
- Pháp chế công ty Bất động sản

Học viên Nguyễn Thanh Mai
- Khóa học Pháp chế doanh nghiệp

Học viên Nguyễn Văn Thanh
- Giám đốc công ty Luật Thái An
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Chứng nhận khóa học
BẬC THẦY PHÁP LÝ QUẢN TRỊ CÔNG TY

từ LETO Academy



Thời gian: 11 buổi học - 02 buổi/tuần - offline + online  
Học phí: 10.000.000 VNĐ/học viên
Vui lòng liên hệ để nhận được lịch học chính thức và các
thông tin ưu đãi hấp dẫn về học phí.

THỜI GIAN & HỌC PHÍ

THÔNG TIN LIÊN HỆ
https://leto.vn/
daotao@luatleto.com
1900.6258 - 094.339.3223
Toong - Tầng 2, Tòa 25T2 Hoàng Đạo Thúy, P. Trung Hòa,
Q. Cầu Giấy, Hà Nội.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH NỔI BẬT KHÁC
Pháp chế doanh nghiệp chuyên sâu
Kỹ năng nhượng quyền thương mại (Franchise)
Chiến lược tài chính để tự do
Quản trị rủi ro và kiểm soát tuân thủ
M&A Master
Franchising Master
Cấu trúc quan hệ cổ đông - Dành cho các Founder

https://leto.vn/khoa-hoc-phap-che-doanh-nghiep.htm
https://leto.vn/khoa-hoc-ky-nang-nhuong-quyen-thuong-mai-franchise.htm
https://leto.vn/khoa-hoc-chien-luoc-tai-chinh-de-tu-do.htm
https://leto.vn/khoa-hoc-quan-ly-phap-ly-dau-tu-xay-dung-chuyen-sau.htm

