Liên Minh LawTeam/ LawTeam Alliance
TP. Hồ Chí Minh, ngày 13/8/2015 ghi nhận dấu mốc
quan trọng đối với thị trường pháp lý trong nước khi
năm hãng luật Việt Nam cùng liên kết thành lập liên
minh các công ty luật đầu tiên với tên gọi Liên minh
LawTeam (LTA).

Ho Chi Minh City, 13 August 2015 marks a momentous
day for the local legal market in Vietnam, as five
Vietnamese law firms band together to create the first
law firm alliance, called the LawTeam Alliance (LTA).

LTA không thiết lập ra một mô hình pháp lý mới, chỉ
hoạt động đơn thuần dựa trên tinh thần thiện chí, hợp tác
và cạnh tranh lành mạnh trong liên minh với sự tham gia
của một số hãng luật hàng đầu như: Bross & Partners,
Luật Việt, Phuoc & Partners, Rajah & Tann LCT
Lawyers, và VLT Lawyers. Liên minh tập hợp gần 200
chuyên gia pháp lý với mục tiêu cốt lõi là cùng thúc đẩy
hơn nữa sự phát triển của thị trường pháp lý nội địa.

LTA is not a new legal platform; it operates solely on a
goodwill basis built on fair competition and is a
cooperative alliance comprising leading firms across
the country: Bross & Partners, LuatViet, Phuoc &
Partners, Rajah & Tann LCT Lawyers, and VLT
Lawyers. The alliance brings together more than 200
legal professionals with the core mutual aim of
furthering the development of the local legal market.

Liên minh được xây dựng trên cơ sở sự kết hợp các
nguồn lực nội bộ, xây dựng sức mạnh tập thể và tổ chức
chương trình đào tạo nghề nghiệp, phát huy thế mạnh
đặc trưng của từng công ty thành viên. Điều này giúp cải
thiện năng lực hoạt động của từng thành viên và nâng
cao tính chuyên nghiệp, đa dạng hóa dịch vụ pháp lý cho
khách hàng. Tất cả đều nhằm tới mục đích mang lại
nhiều lợi ích hơn nữa cho khách hàng và từng thành viên
của LTA.

Initiatives include a pooling of internal resources,
collective team building activities and training sessions,
which tap into each member’s core strengths; they will
further bolster each member firm’s performance and
enhance professionalism in the legal industry and
diversify legal services to clients. All these features are
aimed at bringing further benefits to clients and each
LTA member.

"Chúng tôi vẫn đang trong giai đoạn khởi đầu nhưng sự
phát triển là có thể dự đoán được. Sự liên kết sâu rộng
giữa các hãng luật nội địa lớn đòi hỏi thời gian và công
sức nhưng tôi tin rằng liên minh sẽ trở thành một mô
hình tiềm năng cho sự hợp tác của ngành dịch vụ pháp
lý trong nước.” Ông Lương Văn Lý, Cố vấn Cấp cao của
LTA phát biểu.

“We are still in our initial stage, but growth is
anticipated. Further tie-ins with other major local law
firms are in the works and with time, the alliance is
expected to develop into a promising model of
cooperation for the legal business in the country”. Said
Mr Luong Van Ly, LTA Senior Advisor.

