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Công ty Luật TNHH MTV Tri Ân (Công ty Luật Tri Ân) tiền thân là
Văn phòng Luật sư Tri Ân - Tổ chức hành nghề Luật sư trực thuộc
Đoàn Luật sư tỉnh Đồng Nai. Công ty chúng tôi do Luật sư Trần
Cao Đại Kỳ Quân sáng lập vào năm 2012. 

Chúng tôi đang từng bước hoàn thiện và phát triển trên thị trường
pháp lý đầy cạnh tranh tại Việt Nam bằng việc tập trung xây dựng
niềm tin với Khách hàng qua chất lượng dịch vụ, kiến thức, kinh
nghiệm sâu rộng, phí dịch vụ hợp lý và tuân thủ chuẩn mực đạo
đức, ứng xử nghề nghiệp Luật sư. 

Hiện nay, tình hình xã hội, thị trường có những thay đổi đáng kể
đã kéo theo nhiều chuyển biến về nhu cầu và mong muốn chính
đáng của Quý Khách hàng. Đó cũng chính là động lực thúc đẩy
chúng tôi phấn đấu và linh hoạt hơn trong cách phục vụ để trở
thành đối tác pháp lý đáng tin cậy cho Quý Khách hàng.

Hoạt động hành nghề của chúng tôi được thực hiện bởi đội ngũ
Luật sư, Chuyên gia, Cố vấn gạo cội, am hiểu sâu sắc về kiến thức
chuyên môn, giàu kinh nghiệm thực tiễn cùng với các Luật sư trẻ,
chuyên gia trẻ, đầy năng động và nhiệt huyết. Trong những năm
qua, Công ty Luật Tri Ân đã nhận được nhiều sự tin tưởng, đánh
giá cao bởi đông đảo Quý Khách hàng cá nhân, doanh nghiệp cũng
như sự ủng hộ của các tổ chức truyền thông.

GIỚI THIỆU CHUNG
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Công ty Luật Tri Ân đã và đang
tập trung xây dựng giá trị cốt lõi
với phương châm “Bảo vệ tốt
nhất quyền và lợi ích hợp pháp
của Khách hàng”, tuân thủ đạo
đức hành nghề và mang lại nhiều
giá trị cho xã hội.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Vì lợi ích của Khách hàng
Kết hợp vận dụng kiến thức lý luận và kinh nghiệm thực tiễn, chúng
tôi không ngừng cải thiện chất lượng dịch vụ để bảo vệ tốt nhất quyền
và lợi ích hợp pháp của Khách hàng; tư vấn giải pháp pháp lý phù hợp,
kịp thời và tiết kiệm chi phí cho Khách hàng.

01.

Tuân thủ đạo đức nghề nghiệp
Chúng tôi tin rằng quy tắc đạo đức và ứng xử hành nghề là chìa khóa
xây dựng nên lòng tin của Khách hàng và uy tín của tổ chức hành nghề
pháp lý.

02.

Mang lại giá trị cho xã hội
Ngoài việc nỗ lực nâng cao giá trị dịch vụ pháp lý, chúng tôi luôn tích
cực tổ chức, tham gia và đóng góp vào những hoạt động thiện nguyện,
và hoạt động xã hội.

03.
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Dịch vụ pháp lý của Công ty Luật Tri Ân bao gồm các hoạt động chính sau:

LĨNH VỰC HÀNH NGHỀ

Với tư cách là Người đại diện theo ủy quyền, Công ty Luật Tri Ân sẽ đại
diện Quý Khách hàng tham gia toàn bộ quá trình tranh tụng để giải quyết
các tranh chấp về dân sự, kinh doanh, thương mại, lao động, hành chính,
hôn nhân và gia đình mà Quý Khách hàng là một bên hoặc liên quan đến
tranh chấp.

Với tư cách là Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của đương sự,
Công ty Luật Tri Ân sẽ tiến hành tham gia toàn bộ quá trình tranh tụng
giải quyết các tranh chấp về dân sự, kinh doanh, thương mại, lao động,
hành chính, hôn nhân và gia đình để bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp
pháp của Quý Khách hàng.

Với tư cách là Người bào chữa cho người bị buộc tội trong vụ án hình sự,
Công ty Luật Tri Ân sẽ tham gia toàn bộ quá trình tranh tụng để bảo vệ
quyền và lợi ích hợp pháp cho người bị buộc tội từ khi bị bắt, bị tạm giữ,
bị can, bị cáo trong các giai đoạn tố tụng khởi tố, điều tra, truy tố và xét
xử theo trình tự, thủ tục sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm.

Với tư cách là Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị hại, đương
sự trong vụ án hình sự, Công ty Luật Tri Ân sẽ tham gia toàn bộ quá
trình tranh tụng để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị hại, đương sự
trong các giai đoạn tố tụng khởi tố, điều tra, truy tố và xét xử theo trình
tự, thủ tục sơ thẩm, phúc thẩm, giám đốc thẩm, tái thẩm.

THAM GIA TRANH TỤNG
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LĨNH VỰC HÀNH NGHỀ

Với tư cách là Chuyên gia tư vấn pháp lý, Công ty Luật Tri Ân sẽ giúp
Quý Khách hàng đánh giá, xác định, phân định được các quan hệ pháp
luật đang vướng mắc, cần xử lý; các quan hệ pháp luật đang có tranh
chấp về dân sự, kinh doanh, thương mại, lao động, hành chính, hôn nhân
và gia đình cho từng vụ việc cụ thể.

Với tư cách là Chuyên gia tư vấn pháp lý, Công ty Luật Tri Ân sẽ tiến
hành tư vấn và đưa ra những giải pháp pháp lý đối với những vấn đề mà
Quý Khách hàng đang cần cho ý kiến tư vấn; tư vấn về trình tự, thủ tục
giải quyết các tranh chấp về dân sự, kinh doanh, thương mại, lao động,
hành chính, hôn nhân và gia đình cũng như kế hoạch, chiến lược tham gia
tranh tụng trong từng vụ việc cụ thể.

 Với tư cách là Chuyên gia tư vấn pháp lý, Công ty Luật Tri Ân sẽ tiến
hành tư vấn cho Quý Khách hàng thương lượng, soạn thảo các văn bản
liên quan đến quá trình giao kết hợp đồng cũng như các văn bản khác gửi
đến đối tác, gửi đến cơ quan, tổ chức liên quan; soạn thảo đơn từ tố tụng
như Đơn khởi kiện, Đơn trình bày, Đơn yêu cầu áp dụng các biện pháp
khẩn cấp tạm thời, Đơn kháng cáo, Đơn yêu cầu giám đốc thẩm và các
đơn từ khác trong quá trình giải quyết tranh chấp về dân sự, kinh doanh,
thương mại, lao động, hành chính, hôn nhân và gia đình.

TƯ VẤN PHÁP LUẬT
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Ông Trần Cao Đại Kỳ Quân là Thạc sĩ -
Luật sư giàu kinh nghiệm với hơn 22
năm hành nghề trong lĩnh vực pháp lý.
Ông Quân đã có hơn 10 năm làm việc
trong ngành Tòa án, đã từng tham gia
xét xử nhiều loại án với vai trò Thẩm
phán, và đã có hơn 12 năm hành nghề
Luật sư chuyên nghiệp. Ông Quân là
Quản tài viên đăng ký hành nghề tại Sở
Tư pháp tỉnh Đồng Nai. Hiện nay, Luật
sư Trần Cao Đại Kỳ Quân còn là Giảng
viên thỉnh giảng tại Học viện Tư pháp
Việt Nam.

Luật sư Trần Cao Đại Kỳ Quân có kiến
thức lý luận sâu rộng và kinh nghiệm
thực tiễn dày dặn khi tham gia tranh
tụng các vụ án hình sự, dân sự, hành
chính và cũng là chuyên gia tư vấn pháp
lý trong nhiều lĩnh vực đầu tư, kinh
doanh, thương mại và bất động sản.

Ông Trần Cao Đại Kỳ Quân
Nhà sáng lập - 

Luật sư điều hành

NHÂN SỰ CHỦ CHỐT
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Ông Nguyễn Trương Tín là Thạc sĩ Luật,
có hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc
trong ngành Tòa án. Ông Tín đã có gần
13 năm làm Giảng viên tại Trường Đại
học Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Hiện
tại, ông là Trọng tài viên tại Trung tâm
Trọng tài Thương mại Phía Nam (STAC),
Quản tài viên đăng ký hành nghề tại Sở
Tư pháp Thành phố Hồ Chí Minh và là
Giảng viên thỉnh giảng tại Trường Đại
học Luật Thành phố Hồ Chí Minh.

Ông Nguyễn Trương Tín đã có thời gian
dài làm Cố vấn cao cấp tại Công ty Luật
Quốc tế HTC và Văn phòng Luật sư Tri
Ân (Chi nhánh Thành phố Hồ Chí
Minh). Ông đã có Chứng chỉ định giá,
điều hành sàn giao dịch và môi giới bất
động sản; đã tham gia vào nhiều dự án
pháp lý về bất động sản, doanh nghiệp
và đầu tư với vai trò Cố vấn cao cấp.

Ông Nguyễn Trương Tín
Phó Giám đốc Tranh tụng

NHÂN SỰ CHỦ CHỐT
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Ông Trần Đặng Kỳ Quốc có hơn 10 năm
kinh nghiệm xây dựng mạng lưới và các
mối quan hệ kinh doanh, tập trung vào
lĩnh vực kế toán, tài chính và tư vấn
doanh nghiệp.

Ông Trần Đặng Kỳ Quốc từng làm việc
với vai trò quản lý bộ phận Call Center
tại Tổng Công ty Viễn thông MobiFone.
Ông Quốc đã và đang hợp tác với các
đối tác như: Ngân hàng TMCP Việt Nam
Thịnh Vượng (VPBank), Công ty Tài
chính Shinhan Việt Nam (Shinhan
Finance) và Ngân hàng Thương mại Cổ
phần Tiên Phong (TPBank). 

Ông Trần Đặng Kỳ Quốc
Phó Giám đốc Tài chính

NHÂN SỰ CHỦ CHỐT
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Bà Nguyễn Thị Hồng Tuyến là Thạc sĩ –
Luật sư, từng là Giảng viên Trường Đại
học Luật Hà Nội. Bà Tuyến đã có hơn 30
năm kinh nghiệm làm việc trong ngành
Toà án, đã từng giữ vị trí Thẩm phán –
Chánh Toà Dân sự Toà án nhân dân
tỉnh Đồng Nai gần 25 năm.

Luật sư Nguyễn Thị Hồng Tuyến có bề
dày kinh nghiệm trong việc giải quyết
tất cả các loại án tại Tòa án như hình
sự, dân sự, kinh doanh, thương mại, lao
động và hành chính. Bà chuyên cố vấn,
thẩm định và đánh giá các hồ sơ kiện
tụng, các vụ việc tranh tụng. Ngoài ra,
Luật sư Nguyễn Thị Hồng Tuyến còn
đồng thời là Giảng viên kiêm chức tại
Học viện Tòa án Việt Nam.

Bà Nguyễn Thị Hồng Tuyến
Luật sư - Cố vấn cao cấp

NHÂN SỰ CHỦ CHỐT
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Ông Phạm Đức Toàn là Luật sư, đã có
hơn 10 năm hành nghề trong lĩnh vực
pháp lý. Ông Toàn có bề dày kinh
nghiệm và có nhiều thế mạnh trong tư
vấn và tranh tụng tại Tòa án cũng như
Trọng tài Thương mại để giải quyết các
tranh chấp về kinh doanh, thương mại,
bảo hiểm và tài chính.

Luật sư Phạm Đức Toàn được đánh giá
cao về khả năng chuyên môn trong các
lĩnh vực tư vấn doanh nghiệp, kế toán,
tài chính và bảo hiểm. Ông đã từng làm
việc cho Tập đoàn Sagosan, Công ty Bảo
hiểm Bảo Minh, Công ty Bảo hiểm Dầu
khí (PVI) với các vị trí Trưởng Phòng
Pháp chế, Kế toán trưởng, Trưởng
Phòng Kinh doanh.

Ông Phạm Đức Toàn
Luật sư 

NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

10



Ông Nguyễn Thanh Tùng là Luật sư -
Kế toán trưởng, có hơn 15 năm kinh
nghiệm tư vấn pháp lý về thuế, kế toán,
quản trị nhân sự và chính sách. Ông
Tùng nguyên là Giảng viên Trường
Trung cấp Kỹ thuật Công nghiệp Đồng
Nai và Trường Trung cấp nghề 26/3
Đồng Nai.

Luật sư Nguyễn Thanh Tùng có hiểu
biết chuyên sâu về thị trường vốn và
môi trường pháp lý tại Việt Nam. Ông
chuyên tư vấn pháp lý và tranh tụng các
loại án về thuế, kế toán, đầu tư và
doanh nghiệp. Ngoài ra, Luật sư Tùng
còn chuyên xử lý nghiệp vụ về tài
chính, kế toán, thuế, điều chuyển dòng
tiền, quản lý, xử lý và lưu trữ thông tin.

Ông Nguyễn Thanh Tùng
Luật sư  - Kế toán Trưởng

NHÂN SỰ CHỦ CHỐT
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Ông Hồ Quốc Tâm là Luật sư, chuyên tư
vấn pháp lý, tranh tụng các loại án về
Sở hữu trí tuệ; thực hiện các thủ tục
hành chính liên quan đến Sở hữu trí tuệ
như đăng ký nhãn hiệu, logo, thương
hiệu độc quyền; là người đứng đầu Tổ
chức đại diện Sở hữu trí tuệ.

Luật sư Hồ Quốc Tâm được đào tạo
chuyên sâu và được cấp Chứng chỉ đại
diện Quyền đối với giống cây trồng,
Chứng nhận tổ chức đại diện Sở hữu trí
tuệ, Chứng nhận tổ chức đại diện
Quyền tác giả, quyền liên quan trong
lĩnh vực Sở hữu trí tuệ. Ông đã có hơn
13 năm tư vấn pháp lý và thực hiện các
thủ tục hành chính liên quan trong lĩnh
vực Sở hữu trí tuệ; có hơn 10 năm tham
gia tranh tụng và xử lý các tranh chấp
về Sở hữu trí tuệ.

Ông Hồ Quốc Tâm
Luật sư

NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

12



Bà Nguyễn Thị Hồng Cẩm là Luật sư,
chuyên tư vấn pháp lý về bất động sản,
tài chính, đầu tư, doanh nghiệp. Bà
Cẩm có nhiều kinh nghiệm tranh tụng
các loại án tài chính, bất động sản, kinh
doanh, thương mại và giải quyết thủ tục
phá sản.

Luật sư Nguyễn Thị Hổng Cẩm đã tham
gia nhiều dự án tư vấn pháp luật về dân
sự, đất đai, tài chính, đầu tư, doanh
nghiệp. Ngoài ra, bà Cẩm còn tham gia
tranh tụng tại Tòa án, Trọng tài Thương
mại và đại diện ngoài tố tụng theo quy
định của pháp luật.

Bà Nguyễn Thị Hồng Cẩm
Luật sư

NHÂN SỰ CHỦ CHỐT

Luật sư Trần Thanh Cảnh

Luật sư Lê Thị Minh Ngọc

Luật sư Vũ Thị Giáng Ngọc

Luật sư Nguyễn Thị Kim Lan

Các Luật sư đang cộng tác tại Công ty Luật Tri Ân:
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH 
 CỦA CÔNG TY

Luật sư Trần Cao Đại Kỳ Quân
tham gia tranh tụng tại Tòa án

Trọng tài viên Nguyễn Trương
Tín tham gia xét xử tranh chấp
thương mại tại Trung tâm Trọng
tài Thương mại phía Nam (STAC)
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH 
 CỦA CÔNG TY

Luật sư Trần Cao Đại Kỳ Quân tham
dự Diễn đàn Luật sư quốc tế lần thứ 5
tại Cộng hòa Liên bang Đức

Luật sư Trần Cao Đại Kỳ Quân góp ý
xây dựng Luật Trách nhiệm bồi
thường của Nhà nước do Báo Pháp
luật Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức
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MỘT SỐ HÌNH ẢNH 
 CỦA CÔNG TY

16

Các Luật sư đang trao đổi
chuyên môn

Các Luật sư đang trao đổi
kế hoạch tranh tụng

Các Luật sư đang chia sẻ
kinh nghiệm hành nghề



MỘT SỐ HÌNH ẢNH 
 CỦA CÔNG TY

Công ty Luật Tri Ân tài trợ và
phối hợp tổ chức Chương
trình thiện nguyện tại huyện
Xuân Lộc, tỉnh Đồng Nai

Các Luật sư tư vấn pháp luật miễn
phí cho người dân xã Mã Đà,
huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai

Luật sư Nguyễn Thị Hồng Tuyến
trao quà cho người dân xã Xuân
Hòa, huyện Xuân Lộc, Đồng Nai 
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THÔNG TIN LIÊN HỆ

Trụ sở: C35, Đường D2, Khu phố 1, Phường Bửu Long,
TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai

Chi nhánh: Số 185, Đường III, KDC Khang Điền,
Phường Phước Long B, TP Thủ Đức, TP Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0902 576 586

Website: luatsutrian.com

Email: tranhtung@luattrian.com

CÔNG TY LUẬT TNHH MTV TRI ÂN
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Chi nhánh: 101 Lê Hồng Phong, Phường Phước Hòa,
TP. Nha Trang, Tỉnh Khánh Hòa




