
TRUNG TÂM 
TRỢ GIÚP PHÁP LÝ VỀ Y TẾ



GIỚI THIỆU 
TRUNG TÂM



CHÚNG TÔI 
LÀ AI? 

Vì một nền y tế công bằng, minh bạch  

 

TẦM NHÌN 

NHIỆM VỤ

- Tư vấn và trợ giúp pháp lý về các vấn đề y tế bao

gồm: Y tế dự phòng, An toàn thực phẩm, Quản lý

môi trường y tế, Quản lý khám chữa bệnh, Quản lý

dược trong ngành Y. 

- Tư vấn và trợ giúp pháp lý về các công việc cụ thể

khác liên quan đến ngành y: lập dự án thành lập và

xây dựng bệnh viện, phòng khám, cơ sở khám chữa

bệnh, đánh giá tác động môi trường, xử lý rác thải y

tế....

SỨ MỆNH

Vì sự an toàn của cộng đồng y tế



- Nghiên cứu và cung cấp các dịch vụ tư vấn, tư

vấn pháp luật và vận động chính sách như chương

trình chăm sóc sức khỏe, các vấn đề bảo hiểm... 

- Tổ chức hợp tác với các cơ sở đào tạo với các cơ

sở trong và ngoài nước về vấn đề liên quan đến Y

học 

- Hợp tác quốc tế 

- Tham gia phổ biến, cập nhật các kiến thức pháp

luật về y học, y tế cho các thành viên, các đơn vi, tổ

chức y tế có nhu cầu. 

- Đào tạo, tuyên truyền, phổ biến, vận động nâng

cao nhận thức, hiểu biết về pháp luật y học trong

việc bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe.



SƠ ĐỒ TỔ CHỨC



NHÂN SỰ

Luật sư: Nguyễn Ngọc Kiên

Giám đốc Công ty Luật Gorlden Standard 

Phó chủ tịch Hội doanh nhân Global Business

Network  

Với hơn 10 năm kinh nghiệm làm việc tại các tập đoàn
lớn như THMILK, Công ty cổ phần chứng khoán dầu
khí. Luật sư Nguyễn Ngọc Kiến được các doanh
nghiệp biết đến như một chuyên gia giáu kinh nghiệm
tư vấn trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp, đầu tư,
giải quyết tranh chấp



Luật sư Nguyễn Kiến Thiết

Trưởng văn phòng luật sư Kiến Thiết

Với hơn 35 kinh nghiệm trong lĩnh vực tư pháp và xây dựng

pháp luật, Từng tham gia xây dựng các văn bản pháp luật

của Việt Nam. Có kinh nghiệm phong phú đối với các vụ tố

tụng liên quan đến tố tụng hình sự , hành chính, dân sự, tư

vấn doanh nghiệp , bất động sản, tranh tụng.... 



Luật sư Nguyễn Thành Công

Giám đốc điều hành công ty Luật T&C Partner

Hơn 13 năm hành nghề, luật sư Công đã tư vấn đầu tư các

dự án bất động sản tại Việt Nam. hiểu biết luật pháp sâu

sắc và kỹ năng hành nghề chuyên nghiệp trong lĩnh vực

doanh nghiệp và mua bán, sáp nhập. Luật sư Công đã phục

vụ nhiều khách hàng trên cơ sở thường xuyên, nơi mà luật

sư đã cung cấp các tư vấn và hỗ trợ giá trị cho việc giải

quyết các yêu cầu pháp lý của khách hàng. Luật sư cũng

đại diện hỗ trợ thành công trong việc giải quyết nhiều tranh

chấp thương mại và doanh nghiệp cũng như nhiều tranh

chấp giữa doanh nghiệp với các cơ quan quản lý nhà nước.  



Luật sư Cao Văn Hiếu

Luật sư Cao Văn Hiếu đã có hơn 10 năm kinh nghiệm hành

nghề tư vấn đầu tư và pháp lý cao cấp trong lĩnh vực mua

bán và sát nhập doanh nghiệp, giao dịch chuyển nhượng

vốn điều lệ của doanh nghiệp, chuyện nhượng vốn góp; tư

vấn và thẩm định hợp đồng theo yêu cầu của khách hàng;

tư vấn thành lập doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam. 



CHUYÊN VIÊN 
PHÒNG CHỨC NĂNG



Doãn Thị Thúy Lan 

Chuyên viên An Toàn thực phẩm  

Nguyễn Quang Minh 

Chuyên viên Phòng Tài chính – 

Kế toán 



Đặng Quang Anh 

Chuyên viên Quản lý Môi trường Y tế 

Trương Thị Quỳnh 

Chuyên viên Y tế Dự phòng và 

Quản lý khám chữa bệnh 



Phan Thị Thanh Hằng 

Chuyên viên phòng Tổ chức – Hành 

chính nhân sự 

Nguyễn Thị Thùy Linh 

Chuyên viên Quản lý dược và 

Quản lý Y dược cổ truyền 



Vũ Ngọc Anh 

Chuyên viênTuyên truyền phổ biến 

pháp luật 


