Thành Tựu & Giải Thưởng

Các Thành Tựu Nổi Bật
Qua hơn 13 năm hoạt động, SMiC đã đạt được nhiều thành tựu đáng được ghi nhận. Từ một đơn vị chuyên
tư vấn đầu tư và quản lý, SMiC ngày nay phát triển thành một trong những hãng luật uy tín nhất tại Việt
Nam, vươn dần ra thị trường khu vực.
Mạng lưới khách hàng của SMiC giờ đây bao gồm hàng trăm doanh nghiệp, tập đoàn kinh tế lớn trong nước
và nước ngoài. Các dịch vụ tư vấn của SMiC đã đạt được đẳng cấp quốc tế, là sự kết hợp sáng tạo của
những kiến thức sâu rộng về pháp luật và kinh doanh, những am hiểu về môi trường văn hóa, chính trị ở Việt
Nam. Năng lực tư vấn của SMiC đã thể hiện thông qua sự thành công của khách hàng trong nhiều dự án và
vụ việc tư vấn trị giá hàng trăm triệu đô la.
Sự hiện diện của SMiC không còn ở Hà Nội và các tỉnh lận cận. Khai trương và phát triển mạnh mẽ Chi
nhánh tại Thành phố Hồ Chí Minh và Văn phòng đại diện tại Singapore là những dấu mốc quan trọng trong
quá trình đưa SMiC hội nhập và kết nối cùng khách hàng khắp mọi nơi ở Việt Nam và thế giới.
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Bằng khen của UBND Thành phố Hà Nội trao tặng SMiC về thành tích trong hoạt động tư pháp năm
2007.
Cúp vàng “Doanh nhân Văn hóa” do Trung tâm Văn hoá Doanh nhân Việt Nam trao tặng Tổng Giám
Đốc SMiC năm 2009.
Kỷ niệm chương “Bảo vệ Công lý” do Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội trao tặng Tổng Giám Đốc
SMiC năm 2009.
Cúp vàng “Doanh nghiệp tiêu biểu của Việt Nam” do Liên Bộ trao tặng SMiC năm 2009.
Cúp vàng “Lãnh đạo xuất sắc” do Liên Bộ trao tặng Tổng Giám Đốc SMiC năm 2009.
Bằng khen Tổng Giám Đốc SMiC đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động nghề nghiệp và góp
phần xây dựng đoàn năm 2009.
Danh hiệu “Hãng luật tiêu biểu của năm 2009”, “Luật sư tiêu biểu của năm 2009”.
Chứng nhận “Doanh nghiệp tiêu biểu” trong việc chấp hành pháp luật kinh doanh năm 2009 của Báo
Pháp Luật Việt Nam.
Bằng khen của Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội trao tặng SMiC đã có thành tích xuất sắc trong hoạt
động hành nghề và góp phần xây dựng Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội vững mạnh 2010.
Bằng khen của Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội trao tặng Tổng Giám Đốc SMiC đã có thành tích
xuất sắc trong hoạt động hành nghề và góp phần xây dựng Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội vững
mạnh 2010.
Bằng khen của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hà Nội trao tặng SMiC đã có thành tích trong công tác
bổ trợ tư pháp năm 2010.
Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ trao tặng SMiC đã có thành tích trong công tác, góp phần vào
sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa Xã hội và bảo vệ Tổ quốc.
Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tư pháp trao tặng Tổng Giám Đốc SMiC đã có thành tích xuất sắc
trong thi hành Luật Luật sư.
Danh hiệu “Hãng luật tiêu biểu của năm 2012”, “Luật sư tiêu biểu của năm 2012”.
Giải thưởng Sao Đỏ trao tặng cho Tổng Giám Đốc SMiC năm 2014.
Thương hiệu xuất sắc năm 2017 cho thương hiệu " SMiC Law Firm"
Nhà lãnh đạo tiêu biểu năm 2017 cho Giám Đốc
Danh hiệu "Top 10 Thương hiệu tin cậy, sản phẩm chất lượng, dịch vụ tận tâm năm 2017"
Danh hiệu "Top 5 tổ chức hành nghề luật sự đã có nhiều đóng góp vào sự phát triển của ngành Tư
pháp giai đoạn 2015-2020".
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