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Chương trình Cafe sáng Chủ nhật được tổ chức hàng tuần, miễn phí, chia sẻ từ chuyên
gia về các vấn đề/lĩnh vực pháp lý và quản trị doanh nghiệp;
Phòng phỏng vấn chuyên viên pháp chế giả định;
Chương trình đào tạo Kỹ năng ứng tuyển pháp chế doanh nghiệp;
Hệ thống các bài viết chia sẻ chuyên sâu về Pháp lý, Quản trị Doanh nghiệp, Nghề
pháp chế,... tại LETO Insights;
Sách, ebook, tài liệu về các vấn đề Pháp lý doanh nghiệp và Nghề pháp chế;
Chương trình nâng cấp định kỳ dành riêng cho học viên tại LETO Academy;
....

Với chúng tôi, đào tạo pháp chế chuyên nghiệp không phải là một dịch vụ. Đó là một
SỨ MỆNH! Khóa học Pháp chế doanh nghiệp nằm trong chuỗi những việc LETO nỗ lực thực
hiện từ năm 2016 đến nay như:

Các kiến thức được truyền đạt không dừng lại ở lý luận, mà tập trung vào các nghiệp vụ
thực tế một chuyên gia pháp lý doanh nghiệp, một cán bộ pháp chế doanh nghiệp cần có.
Khóa học Pháp lý Doanh nghiệp cung cấp nghiệp vụ và kỹ năng bài bản, chuyên sâu cho
người theo đuổi, tìm hiểu nghề Pháp chế Doanh nghiệp, cụ thể bao gồm:

THÔNG ĐIỆP TỪ CEO LETO

Cử nhân Luật và bất kỳ ai
quan tâm theo đuổi Nghề
Pháp chế Doanh nghiệp

LUẬT SƯ TRẦN KIÊN
CEO OF LETO STRATEGIC SOLUTIONS

Trí tuệ chính là tài sản, là công cụ
giúp bạn thành công!

Chủ Doanh nghiệp và các chức
danh quản lý cần nắm bắt tổng

thể vấn đề pháp lý công ty

Chuyên viên pháp chế
có số năm công tác từ

0 - 5 năm



Định vị nghề luật sư doanh nghiệp/pháp chế doanh nghiệp

Hiểu được các vấn đề pháp lý đối nội và đối ngoại của Doanh nghiệp

LỢI ÍCH CỦA KHÓA HỌC

Học viên được trang bị bài bản, chuyên sâu kiến thức và kỹ năng mang tính thực hành
về pháp lý doanh nghiệp và nghiệp vụ pháp chế doanh nghiệp 

Định vị nghề luật sư doanh nghiệp/pháp chế doanh nghiệp

Hiểu được các vấn đề pháp lý đối nội và đối ngoại của Doanh nghiệp

Có được phương pháp tư duy nhìn nhận, xác định và dự đoán mọi vấn đề của
một doanh nghiệp từ khi thành lập đến suốt quá trình hoạt động

Định vị và hiểu về nghiệp vụ Pháp chế Doanh nghiệp

Xác định các yếu tố thành công của nghề Luật sư Doanh nghiệp,
Pháp chế Doanh nghiệp



Thuế

Lao động và BHXH

Hợp đồng

Xuất nhập khẩu

Kinh doanh có điều kiện

Kỹ năng đánh giá và định vị tính pháp lý của
Dự án đầu tư
Quy định của Luật Đầu tư
Kỹ năng tư vấn, xử lý hồ sơ Đăng ký đầu tư

Kỹ năng tư vấn, dựng hồ sơ đăng ký đăng
ký kinh doanh
Trình tự xử lý hồ sơ đăng ký kinh doanh
Chia tách, sáp nhập doanh nghiệp

Nhận định và phân biệt các đối tượng bảo hộ SHTT
Phân tích cơ chế quốc gia và quốc tế trong bảo hộ
SHTT
Kỹ năng đăng ký xác lập quyền SHTT
Bảo về và thương mại hóa tài sản trí tuệ

Các phương thức xúc tiến thương mại
Kỹ năng thẩm duyệt nội dung chương trình
xúc tiến thương mại
Kỹ năng tư vấn và đăng ký thực hiện các
chương trình xúc tiến thương mại

Pháp luật về sản xuất, mua bán, xuất nhập khẩu
hàng hoá
Phân loại hàng hóa
Những điểm lưu ý khi đăng ký lưu hành 

Tổng quan về các loại thuế
Nghĩa vụ về kế toán thuế của Doanh nghiệp
Xử phạt vi phạm hành chính về kế toán - thuế và
phương xử lý khắc phục

Quy chế quản lý nhà nước 
Kỹ năng tư vấn, thẩm định đăng ký cấp các loại
Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh
Thống kê và kiến thức cơ bản về các thủ tục phát
sinh trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp

Chính sách pháp luật về quản lý xuất nhập khẩu
Quy trình, thủ tục hải quan
Chính sách quản lý hàng hoá, sở hữu trí tuệ   
 trong hoạt động xuất nhập khẩu

Những vấn đề cơ bản về soạn thảo hợp đồng
Kỹ năng soạn thảo hợp đồng
Kỹ năng rà soát và điều chỉnh hợp đồng
Đàm phán Hợp đồng

Các loại tranh chấp cơ bản trong và ngoài
doanh nghiệp
Các phương pháp giải quyết tranh chấp
Kỹ năng đánh giá và giải quyết tranh chấp
doanh nghiệp

Chức năng, nhiệm vụ của pháp chế nội bộ doanh nghiệp
Các loại tài liệu nội bộ cần thiết trong một doanh nghiệp thuộc phạm vi
nhiệm vụ xây dựng, đánh giá, giám sát của pháp chế doanh nghiệp
Các lưu ý và kỹ năng tạo lập các văn bản nội bộ trong Doanh nghiệp

Nghiệp vụ pháp chế nội bộ

Xúc tiến thương mại

Giải quyết tranh chấp

Lưu hành sản phẩm

Sở hữu trí tuệ

Đầu tư

Đăng ký kinh doanh
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NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH

Các loại hợp đồng lao động, 
Các  lưu ý về nội dung của Hợp đồng lao động
Tranh chấp về hợp đồng lao động
Chính sách về bảo hiểm xã hội
Các thủ tục hành chính liên quan 



Giám đốc điều hành LETO
Strategic Solutions

Luật sư đối tác thứ ba toàn
cầu nội bộ Tập đoàn Pfizer

Chuyên gia cố vấn, đào tạo
quản trị nhân sự

Giám đốc Trung tâm Dịch vụ
Nhân sự Ngân hàng TMCP

Sài Gòn - Hà Nội

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN
Các Huấn luyện viên ở từng Modul là những Chuyên gia theo từng lĩnh vực với rất nhiều năm kinh nghiệm và thấu hiểu nhiều
ngóc ngách mà các văn bản pháp lý, các sách giáo trình, các chương trình học chính quy không thể chỉ ra được!

Cán bộ Pháp chế, Luật gia

VŨ THỊ THÁI HÀTRỊNH THÚY MAI
Luật sư, Cố vấn Doanh nghiệp 

TRẦN KIÊN
Luật sư hợp đồng và tranh chấp

NGUYỄN THANH HÀ

Cố vấn thành lập Công ty CP
Chất chuẩn Việt Nam

Điều hành LETO Academy,
LETO Hr

Trưởng chi nhánh Công ty
Luật TNHH Quốc tế TNTP

và Cộng sự tại Hà Nội



Đồng sáng lập Công ty quản lý
tài sản LIA, Supply Chain

Manager tại một công ty FDI

Đại diện Sở hữu công nghiệp

Giám đốc Tổ chức đại diện
sở hữu công nghiệp - Công ty

TNHH Vũ gia và Cộng sự

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN
Danh sách Chuyên gia huấn luyện được mở rộng liên tục giúp học viên học được kinh nghiệm từ nhiều người hơn, có nhiều góc
nhìn và đòn võ trong cùng một lĩnh vực hơn

Chuyên gia Pháp lý Đầu tư

 Luật sư TRẦN TRUNG KIÊNLuật sư VŨ HÙNG

Chuyên gia quản lý chuỗi công
ứng và xuất nhập khẩu,

LÊ QUANG VĨ
Pháp chế cao cấp, Luật sư

NGUYỄN QUỲNH NGA

Luật sư thành viên,
Giám đốc

Penfield Law Firm

Giám đốc
khối tư vấn doanh nghiệp,
Luật sư thành viên SB Law

https://leto.vn/khoa-hoc-phap-ly-dau-tu-chuyen-sau.htm


Khóa học PHÁP CHẾ
DOANH NGHIỆP

Nâng cấp toàn diện
kỹ năng và nghiệp vụ
cần thiết để trở thành
chuyên viên pháp chế

COACHING KỸ NĂNG
ỨNG TUYỂN PHÁP CHẾ

Phòng phỏng vấn chuyên
viên pháp chế giả định;
Đào tạo Kỹ năng tìm và
ứng tuyển vị trí pháp chế

doanh nghiệp

LETO HR
Đơn vị cung cấp nhân
sự pháp chế, kết nối

Doanh nghiệp để hỗ trợ
việc làm cho ứng viên

pháp chế

CLB PHÁP CHẾ
DOANH NGHIỆP

Cộng đồng nghề nghiệp
phạm vi toàn quốc, giúp
gia tăng học hỏi, kết nối

đồng nghiệp

Workshop NÂNG CẤP
KIẾN THỨC, KỸ NĂNG

tổ chức định kỳ giúp bạn
gia tăng kết nối nghề

nghiệp, giao lưu chuyên
gia, học hỏi và phát triển

không ngừng 

HỆ SINH THÁI PHÁP CHẾ DOANH NGHIỆP 
dành cho hành trình nghề pháp chế của bạn



Có kinh nghiệm tương
đương nhân viên pháp lý,

pháp chế 2,3 năm làm việc

Có kỹ năng xử lý các vấn
đề liên quan đến pháp lý,

pháp chế của công ty

Được tặng sách Nghề
pháp chế do LETO biên

soạn và phát hành

Support trọn đời
&

học lại không giới hạn

Mở rộng mạng lưới quan hệ
tại cộng đồng học viên và
giảng viên LETO Academy

Được cấp Chứng nhận
hoàn thành khóa Đào tạo
Pháp chế Doanh nghiệp

HỌC VIÊN NHẬN ĐƯỢC GÌ
SAU KHI KẾT THÚC KHÓA HỌC?



Học viên NGUYỄN NHƯ QUỲNH
Pháp chế công ty Bất động sản

"...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..."

Học viên NGUYỄN THANH MAI
Khóa Pháp chế doanh nghiệp 12

TRẢI NGHIỆM HỌC VIÊN



CETIFICATE

Chứng nhận hoàn thành chương trình đào tạo Pháp chế doanh
nghiệp được cấp sau khi kết thúc khóa học, ghi dấu hành trình
bạn tham gia khóa học tại LETO.

Giấy chứng nhận được phát hành bởi LETO Academy - tổ chức
đào tạo pháp chế doanh nghiệp uy tín, sẽ là minh chứng rõ nét
cho năng lực, kinh nghiệm, sự tập trung và sự cầu thị của bạn đối
với nghề nghiệp mà bạn lựa chọn.



THÔNG TIN KHÓA HỌC

01 buổi khai giảng tổng quan chương trình
12 buổi học chuyên đề
01 buổi tổng kết kiến thức toàn bộ chương trình
01 buổi bế giảng, trao chứng nhận

Early Bird áp dụng với học viên hoàn tất đăng ký khóa học sớm
Đăng ký nhóm 3 người trở lên giảm 500.000 VNĐ/1 học viên
Cựu học viên giảm 30% học phí
Sinh viên gia đình nghèo, hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách: LETO hỗ trợ 30% học phí
Sinh viên khuyết tật, người khuyết tật: LETO hỗ trợ 50% học phí

1. Thời lượng chương trình: 15 buổi bao gồm: 

2. Ngôn ngữ đào tạo: Tiếng Việt 
3. Hình thức đào tạo: Online/Offline
4. Địa điểm đào tạo: Phòng đào tạo LETO. Học viên không thể tham gia học Offline tại Hà Nội có thể đăng
ký học Online bằng các nền tảng Zoom/Trans/ Google Meet, không khác biệt các quà tặng, tài liệu và
chính sách hỗ trợ.
5. Thời gian đào tạo: 02 buổi/tuần, từ 18h30 đến 21h30
6. Học phí: 8.000.000 VNĐ
7. Chính sách ưu đãi học phí:

HỌC VIỆN ĐÀO TẠO VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP LETO
Website: https://leto.vn/
Email: daotao@luatleto.com
Hotline: 1900.6258 - 094.339.3223
Địa chỉ: Toong - Tầng 2, Tòa 25T2 Hoàng Đạo Thúy, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội

QR Code Dùng Smartphone quét QR Code để biết thêm thông tin chi tiết về LETO, lịch học, chính sách ưu đãi và đăng ký khóa học.


