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Công ty Luật TNHH Nguyễn Đỗ và Cộng 
sự hoạt động chuyên sâu trong lĩnh vực tư 
vấn pháp lý cho doanh nghiệp và cho các dự 
án đầu tư. Được quản lý bởi đội ngũ luật sư 
với nhiều năm kinh nghiệm tư vấn cho nhiều 
tập đoàn hàng đầu trên thế giới trong bảng 
xếp hạng Global Fortune 500, công ty luôn 
là đối tác tin cậy của các doanh nghiệp hàng 
đầu Bắc Mỹ, Châu Âu và Châu Á.

NDTC.Companies bao gồm các công ty con có chung tầm 
nhìn và triết lý kinh doanh, hoạt động trong các lĩnh vực: tư 
vấn luật và đầu tư; phát triển và quản lý các dự án hợp tác 
quốc tế (G2G); phân phối các thiết bị an ninh, cứu hộ cứu 
nạn và ứng phó thảm họa.

Công ty TNHH Tư vấn NDTC chuyên tư 
vấn chiến lược cho những dự án đầu tư nước 
ngoài vào Việt Nam cũng như trực tiếp xúc 
tiến và tham gia triển khai, quản lý các dự án 
hợp tác quốc tế (G2G) giữa Việt Nam và 
các nước.

Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Kỹ 
thuật NDTC chuyên cung cấp các thiết bị 
trong lĩnh vực chữa cháy, cứu hộ cứu nạn, 
ứng phó thảm họa và an ninh - quốc phòng.

Quỹ thiện nguyện NDTC được thành lập để 
quản lý và thực hiện những dự án phục vụ lợi 
ích cộng đồng do NDTC.Companies tài trợ, 
hướng tới đối tượng là trẻ em sinh sống tại 
các vùng sâu, vùng xa trên cả nước.

Trụ sở chính: Tầng 12, Tháp Hà Nội, 
Số 49 Phố Hai Bà Trưng , Quận Hoàn 
Kiếm, Hà Nội, Việt Nam
Điện thoại: (+84.24) 3938 8628 - 3938 8629
Fax: (+84.24) 3938 8627

Email:
Website:

 
www.ndtcgroup.com.vn

www.ndtcpartners.com.vn
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LS. Nguyễn Đỗ Tùng Cương
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Bằng cách tập trung vào chiến lược kinh doanh tổng thể của khách hàng, chúng tôi lấy sự phát 
triển bền vững làm cốt lõi cho những giải pháp của mình, thông qua việc cung cấp những giải 

pháp tư vấn pháp lý và đầu tư một cách kinh tế nhất, hiệu quả nhất.

Mục tiêu chính của chúng tôi là cung cấp cho khách hàng những lời khuyên mang tính tổng thể 
và chiến lược. Chúng tôi chú trọng và luôn kiên quyết duy trì uy tín và tín nhiệm trong mọi công việc 

mà chúng tôi được ủy thác để có thể phục vụ lợi ích cho qkhách hàng một cách tốt nhất.

Website:    www.ndtcgroup.com.vn
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Với thế mạnh ở lĩnh vực tư vấn đầu tư, vốn là lĩnh vực cốt lõi của chúng tôi, Công ty TNHH Tư 
vấn NDTC cam kết cung cấp các tư vấn với chất lượng tiêu chuẩn cao nhất đối với thực tiễn 
hành nghề trong và ngoài nước. Cùng với kiến thức sâu rộng và trình độ chuyên môn của đội 
ngũ nhân viên của mình về môi trường kinh doanh tại địa phương, Công ty TNHH Tư vấn 
NDTC đã trở thành công ty đáng tin cậy và lý tưởng để đồng hành cùng các nhà đầu tư trong 
và ngoài nước khi xem xét đầu tư tại Việt Nam.

Công ty TNHH Tư vấn NDTC thấu hiểu tình hình, mối quan tâm và văn hóa của khách hàng. 
Chúng tôi làm việc chặt chẽ với khách hàng với mục tiêu luôn đặt lợi ích của khách hàng lên 
hàng đầu và tạo ra các giải pháp bền vững phù hợp với nhu cầu cụ thể của họ. Công ty TNHH 
Tư vấn NDTC cung cấp tư vấn đầu tư không chỉ bằng cách nghiên cứu sâu sắc thị trường, phân 
tích mà còn xem xét dựa trên các nghiên cứu thực nghiệm để phù hợp với khả năng cũng như 
với chiến lược đáp ứng mục tiêu của khách hàng một cách hiệu quả nhất trong những vụ việc 
mang tính thử thách. Ngoài cung cấp các dịch vụ về đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), sáp nhập 
và mua lại (M & A) và tư vấn kinh doanh và đầu tư gián tiếp khác, chúng tôi cũng hỗ trợ các dịch 
vụ chuyên sâu hơn trong các lĩnh vực sau:

Khảo sát và nghiên cứu thị trường
Nghiên cứu tính khả thi của Dự án & quản lý
Tiếp thị & phân phối chiến lược
Khởi nghiệp

Tái cấu trúc
Liên doanh & hợp tác
Tư nhân hoá
Thương mại quốc tế

Là một công ty con của NDTC, Công ty Luật TNHH Nguyễn Đỗ và Cộng sự (NDTC & 
Partners) tự hào là một trong số ít những công ty luật cung cấp dịch vụ pháp lý, đầu tư và tư 
vấn toàn diện. Đội ngũ luật sư và chuyên gia tư vấn của chúng tôi được biết tới với khả năng 
cung cấp những ý kiến tư vấn một cách hiệu quả và thực tiễn nhất.

NDTC & Partners cung cấp dịch vụ pháp lý cho nhiều doanh nghiệp hàng đầu trên thế giới 
(trong đó có nhiều công ty trong bảng xếp hạng Global Fortune 500) và trong nước đối với 
các hoạt động đầu tư kinh doanh tại Việt Nam trong nhiều lĩnh vực như quản trị doanh 
nghiệp, các dự án đầu tư, bất động sản, thương mại, hợp đồng, mua bán & sáp nhập và tái cấu 
trúc kinh doanh, v...v... Bên cạnh đó, công ty cũng đại diện và tư vấn cho khách hàng trong 
các vụ kiện tranh tụng và giải quyết tranh chấp liên quan đến hoạt động kinh doanh tại Việt 
Nam.

Luật sư sáng lập cùng đội ngũ Luật sư chuyên nghiệp của NDTC & Partners đã và đang hỗ trợ 
tích cực trong công tác tư vấn pháp lý cho gần 30 doanh nghiệp thuộc khối Fortune Global 
500 cũng như các doanh nghiệp hàng đầu thuộc khu vực Bắc Mỹ, Châu Âu, Châu Á và Việt 
Nam về các dự án đầu tư trong và ngoài nước. Một số đối tác mà Công ty có thể kể đến như: 
Coca-Cola, Yahoo!, P&G, British Telecom, APB (Heineken &Tiger), LG Electronics, Sony 
Music, Ericsson, Deloitte, v...v...

Quản trị doanh nghiệp
Tài chính và ngân hàng
Tư vấn về lĩnh vực lao động
Hợp đồng và thương thảo hợp đồng
Đấu thầu
Mua bán và Sáp nhập
Tái cấu trúc doanh nghiệp và Phá sản
Giải quyết tranh chấp
Sở hữu trí tuệ
Bất động sản và xây dựng

Website:    www.ndtcpartners.com.vn

Những lĩnh vực tư vấn pháp lý mà NDTC & Partners cung cấp bao gồm:



Với thế mạnh ở lĩnh vực tư vấn đầu tư, vốn là lĩnh vực cốt lõi của chúng tôi, Công ty TNHH 
Tư vấn NDTC (NDTC Consulting) luôn cung cấp các dịch vụ tư vấn theo tiêu chuẩn quốc 
tế với kinh nghiệm thực tiễn hành nghề trong và ngoài nước. Cùng với kiến thức của đội 
ngũ chuyên gia tư vấn của mình về môi trường đầu tư kinh doanh tại địa phương, trong 
nhiều năm nay công ty luôn được tin cậy và lựa chọn để đồng hành cùng các nhà đầu tư 
trong và ngoài nước khi thực hiện các dự án đầu tư tại Việt Nam. Bên cạnh đó, công ty cũng 
tích cực tham gia xúc tiến và tham gia thực hiện, quản lý nhiều dự án hợp tác quốc tế 
(G2G) giữa Việt Nam và nhiều nước châu Âu trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, y tế, phòng 
chống ma túy, cứu hộ cứu nạn, xử lý thảm họa, an ninh quốc phòng, v...v...

Ngoài ra, Công ty luôn tích cực thúc đẩy, hợp tác và đồng quản lý những dự án hợp tác 
quốc tế (G2G) trong các lĩnh vực đa dạng như: bảo vệ môi trường, chăm sóc sức khỏe – y 
tế, phòng chống tệ nạn xã hội, cứu nạn cứu hộ, an ninh quốc phòng, giữa Việt Nam và các 
quốc gia thuộc khu vực Châu Âu.  

NDTC & Partners đã và đang đóng vai trò như đội ngũ tư vấn chiến lược đầu tư cho gần 
30 Doanh nghiệp trong khối Fortune Global 500 cùng những Doanh nghiệp hàng đầu Bắc 
Mỹ, Châu Âu, Châu Á, Việt Nam và các tổ chức Chính phủ Việt Nam, có thể kể đến như: 
Tohoku Electrics, Sojitz, Central Group, JGC, Siemens, Vinci Group, Philips, Bouygues, 
AVL List, Emco Maier, AME International, Rosenbauer, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ 
Giáo dục và Đào tạo, Bộ Công thương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công An, v...v...

Khảo sát và nghiên cứu thị trường
Nghiên cứu tính khả thi của Dự án & quản lý
Tiếp thị & phân phối chiến lược
Khởi nghiệp
Tái cấu trúc

Liên doanh & hợp tác
Tư nhân hoá
Thương mại quốc tế
Hợp tác quốc tế và hỗ trợ phát triển 
(G2G)

Website:    

Những lĩnh vực tư vấn mà NDTC Consulting cung cấp bao gồm:

www.ndtcconsulting.com.vn



Công ty TNHH Thương mại & Dịch vụ Kỹ thuật NDTC (NDTC Fire & Security) là công ty con 
hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh và phân phối các sản phẩm phòng cháy chữa cháy, cứu nạn 
cứu hộ, và an ninh quốc phòng. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong ngành, chúng tôi tự hào là một 
trong những nhà cung cấp chính của các thiết bị, phương tiện và công nghệ cho lực lượng cảnh sát 
phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, lực lượng công an và quân đội trong các dự án giữa chính 
phủ và chính phủ và các dự án đấu thầu, mua sắm công.

“Sản phẩm tốt - dịch vụ hoàn hảo. Lòng tin lớn - Trách nhiệm lớn”

Khẩu hiệu trên chính là kim chỉ nam dẫn dắt NDTC. Fire & Security hành động để vươn đến mục 
tiêu trở thành một trong những đơn vị đi đầu thị trường trong lĩnh vực phân phối các sản phẩm 
đặc chủng, cũng như xúc tiến, phát triển và triển khai các dự án. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng 
không ngừng nỗ lực để mang công nghệ, phương tiện và các thiết bị tân tiến nhất từ những thương 
hiệu hàng đầu thế giới tới các đơn vị sử dụng tại Việt Nam. 

Website:    www.ndtcfiresecurity.com.vn

Không chỉ quan tâm đến an toàn của những 
người chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ, 
NDTC. Fire & Security còn mong muốn bảo 
vệ cộng đồng khỏi những mối nguy tiềm 
tàng, như lời khẳng định rõ ràng trong slogan 
của chúng tôi: “Vì sự an toàn của cộng 
đồng”.

Hiện nay, NDTC. Fire & Security là đại diện 
độc quyền và chính thức tại Việt Nam của 
những Nhà sản xuất hàng đầu thế giới trong 
lĩnh vực phòng cháy chữa cháy và cứu nạn 
cứu hộ, bao gồm: Rosenbauer, Erickson, 
Beuchat, Edilgrappa, Kong, Action Target, 
Zeppelin, ItalTower, Firepen, v...v...



Với triết lý kinh doanh luôn hướng tới và đóng góp cho sự phát triển của cộng đồng, Quỹ thiện 
nguyện NDTC (NDTC Foundation) đã được lập để thực hiện các dự án thiện nguyện và phục vụ 
cộng đồng do NDTC.Companies tài trợ.

Những hoạt động thiện nguyện đã gắn bó cùng NDTC từ ngày thành lập và trong suốt quá trình 
phát triển của Công ty, thông qua những hoạt động trao tặng quần áo ấm, dụng cụ học tập cũng 
như việc tài trợ xây dựng các lớp học, điểm trường và thư viện cho trẻ em tại những địa bàn hiểm 
trở vùng sâu vùng xa.

TS Jill Biden,  phu  nhân  Tổng  thống  Mỹ  Joe 
Biden tặng mũ bảo hiểm (do Quỹ thiện nguyện 
NDTC đồng tài trợ phối hợp cùng Đại Sứ quán 
Mỹ và tổ chức AIP) cho trẻ em vào tháng 
07/2015.

LS Nguyễn Đỗ Tùng Cương – Chủ tịch NDTC. 
Companies cùng lãnh đạo Bộ Tư lệnh Cảnh vệ 
- Bộ Công an trong buổi Lễ khánh thành và 
bàn giao Trường mầm non Lũng Sang, xã Vần 
Dính, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng tháng 
10/2016.

Website:    www.ndtcgroup.com.vn

   Quỹ thiện nguyện NDTC và các đối tác đồng hành lắp đặt các thiết bị cho lớp học và sân chơi, vẽ tranh trang trí tường,  
 trồng cây và hoa, chuẩn bị các phần quà trao tặng cho các em nhỏ trong lễ khánh thành và bàn giao điểm trường 

    Sàng Súng và Chúng Trải, xã Sủng Cháng, huyện Yên Minh, tỉnh Hà Giang tháng 11/2019.

  Website:   www.ndtcgroup.com.vn



Tầng 12, Tháp Hà Nội, 49 Phố Hai Bà Trưng, Phường Trần Hưng Đạo,
Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam


