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GIỚI THIỆU

Công ty Luật ACC được thành lập vào ngày 28 tháng 8 năm 2001 tại Việt Nam - trên nền 

tảng kết hợp giữa đội ngũ luật sư trẻ tâm huyết và các chuyên gia giàu kinh nghiệm trong 

lĩnh vực tư vấn pháp lý cho các cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Uy tín của ACC đã được khẳng định trong nhiều lĩnh vực, như: Tư vấn doanh nghiệp, Giấy 

phép,  Đầu tư nước ngoài, Tranh tụng, Tố tụng, Thủ tục hành chính, Pháp lý bất động sản, 

Kế toán thuế, Kiểm toán.

Với đội ngũ đông đảo và nhiều kinh nghiệm, được đào tạo bài bản về kỹ năng tư vấn, 

chuyên môn cũng như đạo đức nghề nghiệp, ACC cam kết tư vấn và đưa ra giải pháp hiệu 

quả cho Khách hàng, đồng thời thực hiện việc bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của Khách 

hàng một cách tốt nhất.

Bên cạnh đó, với Tổng đài tư vấn pháp luật 1900 3330 - tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến 

hàng đầu hiện nay, ACC đã kết nối hàng triệu Khách hàng với những luật sư, chuyên gia 

pháp lý có vị thế trong ngành tại Việt Nam, góp phần phá vỡ, thu hẹp khoảng cách giữa mọi 

người dân và luật sư - hoàn thành tốt sứ mệnh cũng như tôn chỉ của Chúng tôi:

“Niềm tin và quan điểm kinh doanh của Chúng tôi được củng cố và bồi đắp bởi chính những 

phản hồi tích cực và thái độ vui vẻ của Khách hàng. Chúng tôi vui mừng và hạnh phúc vì đó là 

minh chứng rõ ràng nhất thể hiện quá trình làm việc nghiêm túc và hiệu quả của tập thể ACC.”

“Có những thành công tạo nên từ sự đồng hành và tin tưởng

Có những giá trị được định hình từ tầm nhìn và cái tâm trong lúc hành nghề.”

Trân trọng !

Công ty Luật ACC - Đồng hành pháp lý cùng bạn
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Tên công ty

Trụ sở chính

Điện thoại
Email
Website
Mã số thuế

:

:

:

:

:

:

1900 3330

info@accgroup.vn 

accgroup.vn

0101161821

Tầng 8 ACC Building, 520 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 11, 
Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh

Công Ty Luật TNHH ACC 
(Trực thuộc Công ty Cổ phần Tư vấn Doanh nghiệp ACC Group)
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HỆ THỐNG VĂN PHÒNG TOÀN QUỐC
Công ty Luật ACC tự hào là đơn vị đi đầu có thể triển khai hỗ trợ pháp lý trên toàn quốc với hệ 
thống văn phòng tại các thành phố lớn và đội ngũ cộng tác viên trên tất cả các tỉnh thành: Hà Nội, 
TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, TP. Cần Thơ, TP. Đà Nẵng, Đồng Nai, ...  Công ty Luật ACC mong muốn 
được chăm sóc Khách hàng một cách tận tình và chu đáo nhất.

ĐÀ NẴNG

HÀ NỘI
Tầng 8, 18 Khúc Thừa 

Dụ, P. Dịch Vọng, 
Q. Cầu Giấy, Hà Nội

Tầng 3, 5 Cao Thắng, P. 
Thanh Bình, Q. Hải 

Châu, TP. Đà Nẵng

BÌNH DƯƠNG
30/10 Hoàng Hoa Thám, 
P. Phú Lợi, TP. Thủ Dầu 

Một, Bình Dương

TP. HỒ CHÍ MINH
Tầng 8, 520 Cách Mạng 
Tháng Tám, P. 11, Q. 3, TP. 

Hồ Chí Minh

ĐỒNG NAI
42/8 Đặng Đức Thuật, 
P. Tam Hiệp, TP. Biên 

Hòa, Đồng Nai
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“Đồng hành pháp lý cùng bạn”



HỒ SƠ PHÁP LÝ
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UY TÍN

ACC đặt chữ Tín lên hàng đầu và 
mong muốn được đồng hành lâu 
dài cùng Khách hàng trong mọi vấn 
đề liên quan đến pháp lý mà Khách 
hàng gặp phải.

TẬN TÂM

ACC đặt nền tảng dịch vụ là sự 
lắng nghe và kết nối với Khách 
hàng. Thuyết phục Khách hàng 
bằng cung cách phục vụ.

CHUYÊN NGHIỆP

ACC luôn trau chuốt từng chi 
tiết nhỏ trong chất lượng dịch 
vụ để Khách hàng có sự yên tâm 
tuyệt đối.

Công ty Luật ACC
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Đem đến những hình thức sử dụng dịch vụ luật 

sư thân thiện, tiện lợi cho mọi đối tượng từ cá 

nhân đến tổ chức  .

Là người đồng hành đáng tin cậy của Khách hàng 

từ cá nhân đến doanh nghiệp trong quá trình 

giải quyết mọi vấn đề liên quan đến pháp lý.

Bảo vệ quyền lợi hợp pháp và tạo sự an tâm cho 

Khách hàng.

Công ty Luật ACC trở thành đơn vị hàng đầu 

Việt Nam trong lĩnh vực dịch vụ pháp lý, luật sư 

và tư vấn pháp luật.

Trở thành công ty luật đầu tiên có văn phòng tư 

vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý trên toàn quốc. 

Dẫn đầu trong lĩnh vực tư vấn pháp luật, đưa 

pháp luật đến với người dân một cách đơn giản, 

dễ hiểu và thuận tiện nhất.

TẦM NHÌN - GIÁ TRỊ CỐT LÕI - SỨ MỆNH



SỨ MỆNH

Ra đời với sứ mệnh mang pháp luật đến với 
mỗi người dân Việt Nam, từ năm 2001 tới nay, 
Chúng tôi đã hỗ trợ hàng nghìn Khách hàng 
giải quyết các vấn đề pháp lý khác nhau.

ACC được bắt đầu với mục tiêu trở thành 
địa chỉ tư vấn pháp luật, hỗ trợ pháp lý 
đáng tin cậy, dễ dàng tiếp cận với mọi 
tầng lớp người dân Việt Nam. 

Khát vọng của Chúng tôi là mang pháp 
luật tới cho mọi người, ở mọi lứa tuổi, 
ngành nghề. Ngoài ra, các dịch vụ pháp lý 
ở ACC giúp Khách hàng cá nhân và doanh 
nghiệp không chỉ tiết kiệm thời gian mà 
còn tiết kiệm công sức, chi phí của Khách 
hàng trong suốt quá trình giải quyết các 
vấn đề pháp lý. Từ đó, ACC đem đến sự an 
tâm cho Khách hàng cả trong kinh doanh 
lẫn trong cuộc sống.

Đến với Công ty Luật ACC, Khách hàng 
không chỉ tìm được người đồng hành 
đáng tin cậy mà còn tìm thấy mối quan hệ 
đối tác bền vững.

Trải qua chặng đường dài, ACC đã, đang 
và sẽ không ngừng phát triển, Chúng tôi 
nỗ lực mang đến những dịch vụ tốt nhất 
cho Khách hàng. ACC luôn đến bên Khách 
hàng với những tiêu chuẩn hành nghề cao 
nhất, dựa trên nền tảng của đạo đức và trí 
tuệ, từ đó đưa ra những giải pháp không 
chỉ hợp pháp,  mà còn đảm bảo tính nhân 
văn cho các bên. Điều này góp phần tạo 
nên một xã hội văn minh, đề cao giá trị 
của tình yêu thương con người.

Đến nay, sứ mệnh “Đồng hành pháp lý 
cùng bạn” luôn là kim chỉ nam của chúng 
tôi. Công ty Luật ACC đã, đang và sẽ tiếp 
tục phát triển trở thành Công ty Luật hàng 
đầu Việt Nam với hệ thống văn phòng luật 
được xây dựng trên khắp cả nước.
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KHÁC BIỆT
VÀ THẾ MẠNH
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Chữ “TÂM” tạo nên giá trị thương hiệu của 
Chúng tôi. Đội ngũ chuyên viên của Công ty Luật 
ACC luôn luôn lắng nghe, đặt trọn tâm huyết 
trong mỗi vụ việc và luôn trong trạng thái chuyên 
nghiệp nhất khi hỗ trợ Khách hàng và Thân chủ.

ACC là đơn vị có chuyên môn vượt trội trong 
lĩnh vực Kế toán - Thuế. Không chỉ sở hữu đội 
ngũ luật sư chất lượng, ACC còn có những 
chuyên gia dày dạn kinh nghiệm trong lĩnh vực Kế 
toán - Thuế, xuất phát từ đội ngũ sáng lập của 
Chúng tôi. Chúng tôi đã tư vấn thành công hàng 
trăm doanh nghiệp và nhận được sự hài lòng 
tuyệt đối từ Khách hàng.Đội ngũ chuyên viên đông đảo, giàu kinh nghiệm 

thực tế luôn sẵn sàng hỗ trợ bạn các vấn đề 
pháp lý trong tất cả các lĩnh vực từ cá nhân 
cho đến doanh nghiệp.
Khi cần hỗ trợ, hãy tìm đến Công ty Luật ACC, 
Chúng tôi sẽ đồng hành pháp lý cùng bạn. ACC tự hào là đơn vị tiên phong trong việc phát 

triển hệ thống hỗ trợ và chăm sóc Khách hàng 
trên toàn quốc. Nhờ vậy, mỗi người dân trên 
mọi miền đất nước đều sẽ nhận được sự hỗ trợ 
và tư vấn pháp lý tận tâm và chuyên nghiệp nhất 
từ Chúng tôi.

Công ty Luật ACC đạt được thành công như ngày hôm nay nhờ vào sự không ngừng học hỏi, nâng cao 
các thế mạnh của mình, để từ đó được phục vụ Khách hàng một cách chu đáo nhất.
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ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Thành Lập Công Ty

Thành Lập Chi Nhánh

Thành Lập Văn Phòng Đại Diện

Thành Lập Địa Điểm Kinh Doanh

VISA Cho Người Nước Ngoài

Thẻ Tạm Trú Cho Người Nước Ngoài

Điều Chỉnh Giấy Chứng Nhận Đầu Tư

Nhà Đầu Tư Nước Ngoài Mua Vốn Góp

Thành Lập Công Ty Ở Nước Ngoài

Offshore

GIẤY PHÉP

An Toàn Thực Phẩm

Phòng Cháy Chữa Cháy

An Ninh Trật Tự

Môi Trường

Lao Động

Rượu, Thuốc Lá

Ngoại Ngữ Tin Học

Khuyến Mãi

Lữ Hành

Lưu Hành

Phòng Khám

Vận Tải

Quảng Cáo

Mật Mã Dân Sự

Bảo Vệ Thực Vật

Chăn Nuôi

Hoá Chất

Thú Y

Dược Phẩm

Thể Thao

Giấy Phép Khác

ĐĂNG KÝ KINH DOANH

Công Ty

Chi Nhánh

Địa Điểm Kinh Doanh

Văn Phòng Đại Diện

Hộ Kinh Doanh Cá Thể

Thay Đổi Đăng Ký Kinh Doanh

Mua Bán Doanh Nghiệp

Sáp Nhập Doanh Nghiệp

Tạm Ngừng Hoạt Động

Giải Thể

Phá Sản

DỊCH VỤ LUẬT SƯ

Luật Sư Hôn Nhân Gia Đình

Luật Sư Tư Vấn Thường Xuyên

Luật Sư Dân Sự

Luật Sư Hình Sự

Luật Sư Doanh Nghiệp

Luật Sư Sở Hữu Trí Tuệ

Luật Sư Đất Đai 

Luật Sư Lao Động

Công ty Luật ACC hỗ trợ tư vấn dịch vụ pháp lý cho cá nhân và doanh nghiệp, liên quan 
đến tất cả các lĩnh vực trên toàn quốc.

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG
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DỊCH VỤ KHÁC

Dịch Thuật

Hợp Đồng

Công Chứng

VISA

Công Bố, Tự Công Bố

Dán Nhãn Năng Lượng

Mã Số, Mã Vạch

Khắc Dấu, Bảng Hiệu

ISO/HACCP

VietGAP/GlobalGAP

FDA/DUNS/FCE/SID

Phần Mềm ERP

Văn Bản Nội Bộ Doanh Nghiệp

Xuất Nhập Khẩu - Hồ Sơ Thương Nhân

Dịch Vụ Khác

VĂN PHÒNG CHIA SẺ

Hồ Chí Minh Đà Nẵng Đồng NaiHà Nội Bình Dương Cần Thơ

PHÁP LÝ BẤT ĐỘNG SẢN

Cấp Giấy Chứng Nhận Quyền Sử Dụng Đất

Sang Tên Chuyển Nhượng Nhà Đất

Tách Thửa

Tặng Cho

Hoàn Công

Giấy Phép Xây Dựng

Chuyển Mục Đích Sử Dụng

Cập Nhật Thông Tin Sổ

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Nhãn Hiệu

Bản Quyền Tác Giả

Kiểu Dáng Công Nghiệp

Sáng Chế

Nhượng Quyền Thương Mại

KIỂM TOÁN

Kiểm Toán BCTC Theo Luật Định

Kiểm Toán BCTC Để Vay Vốn

Kiểm Toán Đấu Thầu

Kiểm Toán Nội Bộ

Kiểm Toán Để Quyết Toán Thuế

Kiểm Toán Công Trình Xây Dựng

KẾ TOÁN – THUẾ

Kế Toán Trưởng

Kế Toán Thuế Trọn Gói

Kế Toán Nội Bộ

Đăng Ký Thuế

Báo Cáo Thuế

Hoàn Thuế

Quyết Toán Thuế

Hóa Đơn

Bảo Hiểm Xã Hội

Báo Cáo Tài Chính

Chữ Ký Điện Tử

Giải Thể

Phá Sản

Luật Sư Đất Đai 

Luật Sư Lao Động
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Ngay từ những ngày đầu mới thành lập, dù được Khách hàng tín thác công việc đơn giản hay 
phức tạp, Chúng tôi luôn thực hiện tròn vẹn nhiệm vụ của mình bằng chữ “TÂM”. Chúng tôi 
quan niệm rằng, “TÂM” là kết tinh của sự tận tuỵ, nhiệt thành, uy tín, tính chuyên nghiệp, tinh 
thần trách nhiệm và vốn tri thức được tích luỹ qua từng ngày. Bất kỳ việc gì, chỉ khi làm việc 
bằng “TÂM” thì mới đạt được kết quả cao nhất và giữ được mối quan hệ hợp tác, gắn bó lâu 
dài với Khách hàng.

Bên cạnh đó, quan điểm của Chúng tôi là phải tạo ra sự chuyên nghiệp trong công việc. Vì 
thế, Chúng tôi luôn trau chuốt từng chi tiết nhỏ trong chất lượng dịch vụ để Khách hàng có 
sự yên tâm tuyệt đối khi chọn Chúng tôi làm người đồng hành.

Không chỉ vậy, Chúng tôi luôn đặt chữ “TÍN” lên hàng đầu và mong muốn được đồng hành 
lâu dài cùng Quý khách trên hành trình khởi nghiệp. Đây cũng là một lợi thế giúp Công ty 
Luật ACC có chỗ đứng vững chắc trên thị trường pháp lý.

QUAN ĐIỂM KINH DOANH
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GIÁ TRỊ MÀ ACC MANG ĐẾN CHO KHÁCH HÀNG
Giữa rất nhiều đơn vị cung cấp dịch vụ pháp lý, Quý 
khách hàng đã tin tưởng và giao phó công việc cho  
Công ty Luật ACC thì đồng nghĩa với việc Chúng tôi 
được chọn trở thành người đồng hành với Quý 
khách hàng. Có một câu nói của nhà văn Edward 
Everett Hale: “Đến với nhau là một sự khởi đầu, giữ 
nhau là tiến bộ, làm việc cùng nhau là thành công”, 
Chúng tôi luôn nỗ lực để Quý khách hàng thấy rằng 
tìm đến Công ty Luật ACC là một khởi đầu tốt đẹp. 
Suốt quá trình làm việc và đến khi đạt được mục 
đích cuối cùng cho Quý khách hàng, ACC luôn dốc 
hết sức để mang lại kết quả công việc cao nhất và 
đem đến trải nghiệm làm việc thoải mái nhất cho 
Khách hàng.

Thực tế, Chúng tôi không quá chú trọng vào số 
lượng Khách hàng tìm đến công ty trải nghiệm dịch 
vụ, mà điều ACC quan tâm nhất là làm thế nào để 
giữ chân những Khách hàng đã và đang làm việc 
với mình. Bởi vì một nơi có thể giữ chân được 
những Khách hàng từ buổi sơ khai thì chỉ có thể là 
nơi mang đến thái độ làm việc chuyên nghiệp và 
hài lòng nhất. Chính vì vậy, điều mà Công ty Luật 
ACC tự hào nhất sau hơn hai mươi năm hoạt động 
là CHƯA TỪNG CÓ KHÁCH HÀNG NÀO TỪ BỎ 
CHÚNG TÔI. Nghĩa là ACC vẫn đang phục vụ cho 
những Khách hàng làm việc cùng Chúng tôi từ khi 

công ty mới thành lập đến thời điểm hiện tại. Số 
lượng Khách hàng mới tăng lên theo thời gian tỉ lệ  
thuận với số lượng đối tác, Khách hàng thân thiết 
của ACC.

Tuy vậy, điều này không đồng nghĩa với việc Chúng 
tôi sẽ dậm chân tại chỗ với một lượng Khách hàng 
ổn định. Dù Công ty đã phát triển mạnh mẽ cả về 
chiều rộng lẫn chiều ngang, nhưng Chúng tôi 
không quên giữ vững chiều sâu bản ngã của mình 
- luôn đặt chữ “TÂM” vào công việc. Mọi giấy phép, 
thủ tục, hồ sơ được hoàn thiện bởi công ty Chúng 
tôi đều được đảm bảo về CHẤT LƯỢNG, không chỉ 
về kiến thức, kinh nghiệm, thái độ phục vụ của 
nhân sự mà còn về mức chi phí hợp lý và chế độ 
hậu mãi hấp dẫn.

Giờ đây, Công ty Luật ACC hầu như có thể đáp ứng 
mọi yêu cầu của Khách hàng khi Khách hàng tìm 
đến Chúng tôi và muốn sử dụng các dịch vụ pháp 
lý mà ACC cung cấp.
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Để làm nên thành công ngày hôm nay và đáp ứng kịp thời nhu cầu của 
Khách hàng, Công ty Luật ACC đã xây dựng đội ngũ chuyên viên dày dạn 
kinh nghiệm thường trực ở khắp các vùng miền, nhằm thiết lập mạng lưới 
dịch vụ pháp lý chuyên nghiệp, nhanh chóng và hiệu quả.

Công ty Luật ACC muốn cái “TÂM” trong công việc được nâng lên thành cái 
“TẦM” trong quản trị và văn hoá công ty. Vì vậy, ACC chủ trương đào tạo 
nhân lực không chỉ về kiến thức, kinh nghiệm mà còn về thái độ, lối ứng xử 
với Khách hàng và đồng nghiệp.

Đối với Khách hàng, Chúng tôi hướng đến mục tiêu đào tạo ra đội ngũ 
chuyên viên có vốn kiến thức sâu rộng, tinh thần nghiêm túc và trách nhiệm 
cao trong công việc. Bên cạnh đó, Chúng tôi không quên yêu cầu chuyên 
viên rèn luyện thái độ tự tin và lịch thiệp khi giao tiếp với Khách hàng.

Đối với đồng nghiệp, Công ty Luật ACC tạo ra môi trường làm việc năng 
động, thoải mái và chuyên nghiệp cho chuyên viên của mình. Đồng thời, 
Chúng tôi xây dựng môi trường công sở vận hành theo tác phong công 
nghiệp nhằm mang lại năng suất công việc cao nhất.

Trên hết, Chúng tôi tự hào vì đội ngũ chuyên viên của mình luôn cầu tiến và 
có tinh thần tự học cao, liên tục cập nhật kịp thời các quy định của pháp 
luật nhằm đáp ứng đầy đủ các yêu cầu của Khách hàng.

Công ty Luật ACC info@accgroup.vn  | www.accgroup.vn

ĐỘI NGŨ CÔNG TY LUẬT ACC



0118

ĐỐI TÁC TIÊU BIỂU
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LỜI CẢM ƠN
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Trong suốt chặng đường hình thành và phát triển, Công ty luật ACC đã rất may mắn khi được 
Quý khách hàng tin tưởng và trao cơ hội để trở thành người bạn đồng hành.

Chính nhờ sự cảm thông, hợp tác và hỗ trợ từ Quý khách hàng đã giúp ACC có những bước tiến 
vượt trội trong quá trình hoàn thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ. Tình cảm ưu ái của Khách 
hàng được gửi gắm chân thành qua rất nhiều những lời nhận xét, đánh giá và góp ý trên cơ sở 
hợp tác cùng phát triển. Đây thật sự là nguồn động viên to lớn và là bước đệm vô cùng vững 
chắc để ACC có thể hoàn thiện hơn nữa, mang lại những dịch vụ pháp lý tối ưu nhất trong hiện 
tại và tương lai.

Công ty Luật ACC đã, đang và sẽ tận lực mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho Quý khách 
hàng, bên cạnh đó không quên trau dồi, phát triển sâu rộng hơn nữa để hoàn thành tốt nhiệm 
vụ đồng hành trên con đường pháp lý của Quý khách hàng, thực hiện mục tiêu hàng đầu là đáp 
ứng toàn diện nhu cầu đa dạng từ Quý khách hàng cùng với đó là yêu cầu khắt khe của thị 
trường pháp lý.  

Một lần nữa Công ty luật ACC xin gửi lời cảm ơn chân thành và sự tri ân sâu sắc tới Quý khách 
hàng của công ty.  

Kính chúc Quý khách hàng sức khỏe, hạnh phúc và thành công.  

Trân trọng!
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