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LĨNH VỰC CHUYÊN MÔN 
 
 Doanh Nghiệp & Thương Mại  
 Xuất – Nhập Khẩu, Bán Buôn & Bán Lẻ 
 Nhượng Quyền Thương Mại 
 Đầu Tư Nước Ngoài  

 Lao Động 

TIỂU SỬ 

 
Ông Huy, Luật sư Cộng sự của CÔNG TY LUẬT TNHH BIZCONSULT, là một 
luật sư trẻ, năng động, nhiệt tình và có chuyên môn tốt trong lĩnh vực 
Doanh nghiệp và Đầu tư nước ngoài. Ông Huy đã có hơn 8 năm kinh nghiệm 
trong lĩnh vực Doanh Nghiệp, Đầu Tư Nước Ngoài Vào Việt Nam,  Mua Bán 
& Sáp Nhập Và Xuất – Nhập Khẩu, Bán Buôn & Bán Lẻ và nhiều lĩnh vực 
khác như Lao Động, Thương Mại, Tố Tụng. 
 

Thông tin ngắn gọn về đào tạo và học vấn của luật sư Huy: 

ĐÀO TẠO 

 Cử Nhân Luật, Đại học luật Hà Nội; 
 Đào tạo nghề Luật sư, Học viện tư pháp. 

 

QUỐC GIA CÓ KINH NGHIỆM 

 Việt Nam: Đầy đủ dịch vụ 
 

Một số kinh nghiệm điển hình mà luật sư Huy đã xử lý: 

 Dự Án Đầu Tư; Các Vấn đề về Công Ty, VPDD và Chi Nhánh 

Chúng tôi đã tư vấn và giúp đỡ rất nhiều nhà đầu tư nước ngoài (là các tập 
đoàn, các doanh nghiệp và cả các cá nhân) và các công ty có vốn đầu tư 
nước ngoài trong việc chuẩn bị các tài liệu và đại diện cho họ thực hiện các 
thủ tục theo quy định của pháp luật Việt Nam để xin cấp các giấy phép cần 
thiết, như Giấy Chứng Nhận Đăng Ký Đầu Tư (IRC), Giấy Chứng Nhận Đăng 
Ký Doanh Nghiệp (ERC), Giấy Phép Kinh Doanh (BL), Giấy Phép Thành Lập 
Điểm Bán Lẻ (ROL), Giấy Chứng Nhận Đủ Điều Kiện (COE) và các giấy phép 
có điều kiện khác để thực hiện các hoạt động đầu tư, kinh doanh tại nhiều 
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lĩnh vực kinh tế tại Việt Nam, như may mặc, sản xuất và lắp ráp ô-tô, xe 
máy, sản xuất các sản phẩm điện tử, dân dụng tiêu dùng, sản xuất hàng thủ 
công xuất khẩu, kinh doanh siêu thị, cửa hàng tiện ích, dịch vụ bảo hiểm, 
dịch vụ hàng không, các hoạt động giải trí, thể thao, phát triển CNTT v.v… 
Dữ liệu khách hàng của chúng tôi tính đến tháng 10 năm 2019 gồm 1010 
khách hàng, trong đó ít nhất 50% khách hàng là thành lập doanh nghiệp, 
dự án đầu tư tại khắp các tỉnh thành của Việt Nam.  
 
Là luật sư của các khách hàng sau đây: 
 

 Thành lập doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài cho 
Horiba Instruments (Xing-ga-po), AEON Delight (Nhật Bản), 
Goldbell (Xing-ga-po), GE Oil & Gas Vietnam (Xing-ga-po), GE 
Healthcare Pte Ltd (Xing-ga-po), BIBUS (Thụy Sỹ). 

 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư liên quan đến mở rộng 
hoạt động kinh doanh và các thay đổi khác cho General Electric 
(Xing-ga-po), Veolia Water Solutions (Pháp), Piaggio Vietnam (Ý), 
Decathlon (Luxembourg), BIBUS (Thụy Sỹ), Lotte Data (Hàn Quốc), 
Daewoo E&C Vietnam Ltd (Hàn Quốc), DRAEGER (Germany), 
HAKUHODO (Nhật Bản), Suez Water Technologies Vietnam Ltd, 
NTT Vietnam Ltd (Nhật Bản). 

 Thành lập và đóng cửa các Văn phòng đại diện cho Tensar 
International Limited (Vương Quốc Anh), Modes Moose Inc. 
(Canada), GE II (Xing-ga-po), Mobilitas (Pháp), AEON Delight (Nhật 
Bản), Horiba Instrument (Xing-ga-po), Veolia Water Solutions 
(Malaysia), Promiles, Xylem (US, Xing-ga-po) và Draeger Safety 
(Xing-ga-po). 

 Giấy phép hoạt động xây dựng cho các nhà thầu nước ngoài GE 
Hydro China (Trung Quốc), GE Power India Limited (India), Alstom 
Hydro Pháp (Pháp), Veolia Water Solutions/Kruger/OTV (Pháp), 
Deltares, Hanil (Hàn Quốc), Conergy Asia & ME Pte.Ltd (Xing-ga-
po). 

 Cung cấp dịch vụ tư vấn thường xuyên về các vấn đề doanh nghiệp 
cho GE Healthcare and GE Renewable Energy, PepsiCo, Hutchison 
(một thành viên của TOTAL), VinaPost, Stavian Group, Alliex., 
Cargill, AEON Delight, Decathlon. 

 Kinh Doanh XNK, Bán Buôn, Bán Lẻ 

 Là luật sư của nhà đầu tư – Tập Đoàn Decathlon (Pháp) trong việc 
thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật, bao gồm cả thủ 
tục ENT (Economic Need Test) bắt buộc để mở các cửa hàng bán 
lẻ quần áo, dụng cụ thể thao, giải trí, chăm sóc sức khỏe, đồ dùng 
và dụng cụ gia đình; và tất cả những hàng hóa mà pháp luật không 
cấm, không hạn chế kinh doanh. 

 Là luật sư của nhà đầu tư – Tập Đoàn Bán Lẻ Auchan (Pháp) trong 
việc thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật, bao gồm 
cả thủ tục ENT (Economic Need Test) bắt buộc để thành lập 19 siêu 
thị tổng hợp, kinh doanh nhập khẩu, bán buôn và bán lẻ tất cả 
những hàng hóa mà pháp luật không cấm, không hạn chế kinh 
doanh. 

 Là luật sư của nhà đầu tư – Công ty TNHH Toyota Tsusho Việt Nam 
thành lập các liên doanh để thực hiện hoạt động nhập khẩu, bán 
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buôn các sản phẩm hàng hóa là thực phẩm tươi sống và đã qua 
chế biến. 

 Nhượng Quyền Thương Mại 

 Là luật sư của Robbins & Baskin (Mỹ) về giao dịch nhượng quyền 
thương mại kinh doanh Kem Robbins & Baskin 31 mùi vị tại Việt 
Nam (1996). 

 Lao động  

 Là luật sư của Modes Moose Inc. (Canada) về giao dịch thuê lại 
lao động tại Việt Nam để giám sát các hoạt động may mặc cho các 
hãng thời trang nổi tiếng trên thế giới; Soạn thảo các hợp đồng 
hợp tác giữa hai bên, hợp đồng lao động, giấy phép lao động, thuế 
thu nhập cá nhân… 

 Là luật sư của Winrock International (Mỹ) về giao dịch hợp đồng 
với các chuyên gia, hợp đồng lao động; rà soát, tư vấn và sửa đổi 
Employee Handbook (Quy Chế Lao Động); đăng ký Quy Chế Lao 
Động với Sở LĐ-TB-XH. 

 
 
 
 
 


