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Với kinh nghiệm tham gia giải quyết các tranh chấp thông qua thương lượng, hòa giải cùng với
các kỹ năng được rèn luyện thông qua quá trình tham gia tố tụng tại tất cả các cấp Tòa án, các
luật sư của VPLaw đã sẵn sàng để cùng với khách hàng đối diện với tất cả các khó khăn khi các
tranh chấp xảy ra. VPLaw xác định rằng tranh tụng tại tòa án chính là con đường chính xác
nhất để thẩm định các kết quả của hoạt động tư vấn pháp luật. Thông qua việc tham gia tranh
tụng, các luật sư có thể đưa ra các tư vấn chính xác nhất dựa trên sự đúc kết về hoạt động áp
dụng pháp luật của các cơ quan có thẩm quyền giải quyết tranh chấp. Dưới đây là các dịch vụ
chính trong lĩnh vực này của VPLaw
- Tư vấn cho khách hàng chọn lựa các giải pháp hữu hiệu để giải quyết các tranh chấp
một cách hiệu quả, nhanh gọn và tiết kiệm chi phí;
- Tham gia quá trình đàm phán, thương lượng để giải quyết các tranh chấp dân sự, thương
mại, lao động theo yêu cầu của khách hàng;
- Tham gia tố tụng tại Tòa án các cấp theo yêu cầu của khách hàng;
- Tư vấn và hỗ trợ cho khách hàng trong việc soạn thảo các giấy tờ, tài liệu cần thiết cho
việc giải quyết tranh chấp;
- Đại diện cho khách hàng liên hệ với cơ quan chức năng nhằm giải quyết tranh chấp
trong những trường hợp pháp luật cho phép;
- Tư vấn cho khách hàng về chiến lược hạn chế rủi ro và ngăn chặn tranh chấp trong hoạt
động kinh doanh và trong từng giao dịch cụ thể.
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