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 KẾ HOẠCH HỖ TRỢ VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC PHÁP LÝ  

CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp 

Dựa vào nhu cầu nâng cao năng lực pháp lý, giảm thiểu nguyên cơ thiệt 

hại và nâng cao kỹ năng giải quyết mâu thuẫn trong quá trình kinh doanh của 

Doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Việt Nam. Trung tâm Hỗ trợ Phát triển Doanh 

nghiệp vừa và nhỏ 2 (SMEDEC 2) ban hành kế hoạch hỗ trợ Doanh nghiệp 

miễn phí.  

Dịch vụ miễn phí bao gồm: Tư vấn pháp lý, hỗ trợ giải đáp thắc mắc, rà 

soát các điều khoản hợp đồng và thực hiện cảnh báo rủi ro giai đoạn sớm đến 

các Doanh nghiệp vừa và nhỏ. 

Thời gian thực hiện: Thứ sáu hàng tuần tại Trụ sở SMEDEC 2 (64-66 

Mạc Đĩnh Chi, phường Đakao, Quận 1) 

Các bước thực hiện tư vấn 

- Bước 1: Doanh nghiệp gửi hồ sơ qua đường bưu điện hoặc qua email 

info@smedec.com 

- Bước 2: SMEDEC 2 thực hiện phân công Luật sư phụ trách hỗ trợ, tư vấn 

cho Doanh nghiệp theo lĩnh vực đã đăng ký. 

- Bước 3: Chuyên viên bộ phận Hành chính thực hiện hẹn Doanh nghiệp và 

phân công Luật sư đến tư vấn trực tiếp tại tầng 5, 64-66 Mạc Đĩnh Chi, Phường 

Đa Kao, Quận 1. 

- Bước 4: Bộ phận Hành chính bố trí phòng tư vấn để Doanh nghiệp và Luật 

sư trao đổi. Chuyên viên cung cấp sổ đăng ký tư vấn cho Doanh nghiệp ghi và 

xác nhận. 

Mọi thắc mắc xin liên hệ trực tiếp SĐT 0948.778.166 (gặp Ms Mai) 
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