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GIỚI THIỆU
CÔNG TY TƯ VẤN ĐẦU TƯ VÀ SỞ HỮU TRÍ TUỆ HOÀNG PHI (HOANG PHI INVEST & I.P)
là Công ty tư vấn Luật và Đại diện Sở hữu trí tuệ tại Việt Nam. Trong nhiều năm qua, HOANG PHI
INVEST & I.P luôn gửi tới khách hàng trong và ngoài nước các Dịch vụ tư vấn đa dạng bao gồm Dịch
vụ tư vấn Doanh nghiệp, Đầu tư nước ngoài, Sở hữu trí tuệ, Giấy phép, Thuế, Tranh tụng và Tài chính
ngân hàng.
Thương hiệu HOANG PHI INVEST & I.P không chỉ được biết đến bởi các Luật sư và các chuyên gia tư
vấn giàu kinh nghiệm trong các giao dịch kinh doanh quốc tế kết hợp với đội ngũ tư vấn trẻ năng động, có
trình độ cao, đội ngũ cộng tác viên có kinh nghiệm và quan hệ sâu rộng mà còn được biết đến với tư cách
là nhà cung cấp các dịch vụ tư vấn toàn vẹn về hầu hết tất cả các lĩnh vực pháp lý.
Điểm nổi bật của HOANG PHI INVEST & I.P là khả năng cung cấp cho nhà đầu tư, doanh nghiệp, cá
nhân, tổ chức các dịch vụ tư vấn toàn diện và đa lĩnh vực như: Điều tra năng lực các Công ty, chuẩn bị và
thực hiện dự án đầu tư, tư vấn pháp lý, chuyển giao công nghệ, bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, giải quyết
tranh chấp, tư vấn thủ tục xin cấp các loại giấy phép con, tư vấn đất đai và các vấn đề khác liên quan đến
giấy tờ cá nhân.
Đến nay HOANG PHI INVEST & I.P tự hào là nhà cung cấp dịch vụ tư vấn toàn diện cho khách hàng
trong nước và nước ngoài. Các khách hàng nước ngoài tiêu biểu hiện đang sử dụng lâu dài các dịch vụ
của HOANG PHI INVEST & I.P bao gồm Trancy Logistics (Japan); Kloon (Swiss); ATT System
(Singapore); COMBA Telecom (Hongkong); Kokuyo (Japan); Kosca (Korea); Hanla (Korea); Ansan
Vina (Korea); Philips (Singapore).
Với thị trường trong nước HOANG PHI INVEST & I.P tạo dựng được niềm tin sâu rộng đối với hàng
nghìn khách hàng doanh nghiệp lớn, vừa và nhỏ, trong đó tiêu biểu là các Khách hàng như Tập đoàn
Vingroup, Tổng công ty VIGLACERA, Tập đoàn điện máy VIỆT LONG, Tập đoàn FTC GROUP, Tập
đoàn JOC GROUP, Công ty An ninh mạng BKAV, Công ty CP VITAL, Công ty CP DỆT MAY THÀNH
CÔNG, Viện máy và Dụng cụ Công nghiệp (IMI Holding), Tập đoàn Vina Game.
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THÀNH VIÊN SÁNG LẬP

GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

Luật sư Nguyễn Văn Phi, Giám đốc điều hành HOANG PHI INVEST & I.P,
Chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động của HOANG PHI INVEST & I.P. Được đào
tạo chuyên sâu về pháp luật Dân sự, Kinh doanh và Thương mại Quốc tế cùng nhiều
năm kinh nghiệm thực tiễn, Luật sư Nguyễn Văn Phi là một chuyên gia trong lĩnh vực
tư vấn đầu tư và hợp đồng thương mại. Hoạt động tư vấn của Luật sư Nguyễn Văn Phi
chủ yếu tập trung vào việc tư vấn Hợp đồng dân sự và khai thác các khía cạnh của
Quyền sở hữu trí tuệ.

Trẻ trung, năng động, đầy tham vọng, học tập không ngừng, các thành viên của
HOANG PHI INVEST & I.P., luôn đoàn kết và chia sẻ tận tâm, dành riêng cho
Khách hàng.
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TỔ CHỨC CÔNG TY
Từ khi thành lập, HOANG PHI INVEST & I.P LLC đã không ngừng mở rộng và phát triển các
mặt, cũng như cơ chế hoạt động của HOANG PHI INVEST & I.P LLC. Được tổ chức thành các
đơn vị chuyên môn, cung cấp đến Khách hang với các dịch vụ chất lượng cao.
Hiện nay, HOANG PHI INVEST & I.P LLC. Đã có những phòng chuyên môn:
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► Phòng Doanh nghiệp và Đầu tư, bao gồm các hoạt động sau:
Tư vấn thủ tục thành lập doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài và
doanh nghiệp liên doanh.
Tư vấn thủ tục thay đổi Đăng ký kinh doanh và điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư; Tư vấn
chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chia tách, sáp nhập và mua bán doanh nghiệp, dự án; Tư vấn
nội bộ doanh nghiệp; Tư vấn pháp luật thường xuyên.

► Phòng dịch vụ SHTT và phát triển Thương Hiệu, bao gồm các hoạt động sau:
Phòng dịch vụ SHTT có chức năng tư vấn và thực hiện các thủ tục sở hữu trí tuệ cho các doanh
nghiệp và cá nhân trong việc đăng ký các quyền sở hữu trí tuệ đối với sáng chế, giải pháp hữu
ích, kiểu dáng công nghiệp và nhãn hiệu hàng hoá, quyền tác giả; điều tra và xử lý các vi phạm
các quyền sở hữu trí tuệ và bản quyền.
Phòng phát triển thương hiệu điều tra thị trường và năng lực công ty, tư vấn và cung cấp các
dịch vụ xây dựng quan hệ xã hội, hình ảnh và vị thế công ty cũng như sản phẩm và dịch vụ trên
thị trường.

► Phòng Giấy phép Với chức năng hỗ trợ các thủ tục như soạn thảo hợp đồng, xin cấp phép
các loại giấy phép con và xây dựng các đề án, phương án phát triển kinh doanh cho các doanh
nghiệp, các tổ chức khoa học công nghệ, Phòng Giấy phép đã giúp rất nhiều khách hàng hoạt
động sản xuất, kinh doanh đúng theo quy định của pháp luật và đạt được những hiệu quả nhất
định. Xin giới thiệu một số khách hàng tiêu biểu của phòng Giấy phép: Công ty TNHH Điện tử
Philips Việt Nam; Công ty Cổ phần Quốc tế Sơn Hà; Công ty CP Tập đoàn Điện lạnh điện máy
Việt Úc với thương hiệu nổi tiếng thế giới Kangaroo, v.v…
► Phòng Tư vấn Chuyên cung cấp các dịch vụ tư vấn và đại diện cho các doanh nghiệp và các
tổ chức quốc tế. Lĩnh vực hoạt động không giới hạn trong khung pháp luật chung, hình thức kinh
doanh và/hoặc đầu tư, xuất nhập khẩu, mở rộng thị trường nước ngoài, ưu đãi của Chính phủ,
giải quyết tranh chấp, v.v….

► Phòng hỗ trợ khách hàng với chức năng tư vấn hỗ trợ Khách hàng về các vấn đề liên quan
đến pháp luật thông qua Tổng đài tư vấn – 19006557; 19006530 và 19006596, mọi câu hỏi của
Khách hàng sẽ được các chuyên viên của HOANG PHI INVEST & I.P LLC. Tư vấn nhiệt
tình và không giới hạn thời gian tư vấn.
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DỊCH VỤ CHÍNH
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DOANH NGHIỆP
Đội ngũ Luật sư về tư vấn doanh nghiệp của HOANG PHI INVEST & I.P có bề dày kinh
nghiệm về tư vấn chuyên sâu trong các hoạt động của doanh nghiệp. HOANG PHI INVEST &
I.P. đưa ra ý kiến đánh giá và các giải pháp giàu tính sáng tạo và thực hiện cho tất cả các loại
giao dịch về mua bán, sáp nhập doanh nghiệp.
Các hoạt động chính của HOANG PHI INVEST & I.P. trong lĩnh vực này bao gồm:


Thủ tục thành lập doanh nghiệp;



Tư vấn thay đổi Đăng ký kinh doanh;



Tư vấn chia, cắt, sáp nhập doanh nghiệp;



Tư vấn tạm ngừng hoạt động kinh doanh, giải thể doanh nghiệp;



Tư vấn cơ cấu tổ chức và xây dựng hồ sơ nội bộ doanh nghiệp;



Tư vấn pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp;



Dịch vụ điều tra công ty;

Cung cấp các dịch vụ tư vấn có liên quan đến quá trình cổ phần hoá các doanh nghiệp nhà nước
bao gồm giải quyết các vấn đề về lao động, tài chính, điều lệ công ty cổ phần và các trình tự
thực hiện cổ phần hoá;
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ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI
Tư vấn Đầu tư nước ngoài là một trong những trọng tâm hoạt động của HOANG PHI
INVEST & I.P. Từng hỗ trợ nhiều doanh nghiệp thực hiện các dự án kinh doanh tại Việt Nam
và các quốc gia châu Á khác, đội ngũ các chuyên gia tư vấn đầu tư của HOANG PHI INVEST
& I.P, hơn ai hết hiểu rất rõ những thách thức trong việc thực hiện các chiến lược đầu tư trong
thế giới kinh doanh hiện đại. HOANG PHI INVEST & I.P. hỗ trợ các nhà đầu tư kiểm soát
rủi ro và giải quyết các vấn đề phát sinh một cách hiệu quả, đồng thời đưa ra các giải pháp
mang tính thực tiễn cao nhằm đạt được một cách tốt nhất các yêu cầu của khách hàng. Các hoạt
động chính của HOANG PHI INVEST & I.P. trong lĩnh vực này bao gồm:


Tư vấn xin cấp Giấy chứng nhận đầu tư;



Tư vấn thành lập và xin cấp phép hoạt động Chi nhánh và văn phòng đại diện cho
thương nhân nước ngoài tại Việt Nam;



Tư vấn điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư;



Xác định, lựa chọn (các) đối tác, địa điểm đầu tư, Báo cáo điều tra (các) Công ty;



Lập nghiên cứu tiền khả thi và khả thi;



Đánh giá tác động môi trường;



Soạn thảo, hoàn thiện hồ sơ, các tài liệu có liên quan, đăng ký và làm thủ tục tại các cơ
quan có thẩm quyền xin phê chuẩn và các giấy phép cần thiết như giấy phép đầu tư,
giấy phép xây dựng, giấy phép nhập khẩu đặc biệt, v.v...;



Tư vấn huy động vốn đầu tư; tư vấn tố chức và quản trị kinh doanh; tư vấn xuất nhập
khấu; tư vấn chuyển giao công nghệ và mua sắm thiết bị;
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SỞ HỮU TRÍ TUỆ
(NHÃN HIỆU, BẰNG SÁNG CHẾ,
KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP, BẢN QUYỀN)
HOANG PHI INVEST & I.P. cung cấp dịch vụ tư vấn toàn diện các khía cạnh của quyền
sở hữu trí tuệ (SHTT) liên quan đến sáng chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp và tên
miền, cũng như việc bảo vệ và khai thác thương mại đối với quyền SHTT.
Đã và đang là đại diện Sở hữu công nghiệp cho rất nhiều doanh nghiệp và các nhà đầu tư
độc lập khác nhau, đội ngũ các chuyên gia tư vấn SHTT của HOANG PHI INVEST &
I.P. luôn luôn sẵn sàng hồ trợ khách hàng kể từ việc bắt đầu chiến lược bảo hộ các ý tưởng
sáng tạo của mình cho đến việc xử lý các vấn đề phức tạp nhất liên quan đến quá trình thực
hiện các quyền SHTT. Phạm vi hoạt động tư vấn SHTT của HOANG PHI INVEST &
I.P. không chỉ giới hạn trong lãnh thổ Việt Nam mà còn được mở rộng ra các quốc gia
châu Á và các khu vực khác trên thế giới, những nơi HOANG PHI INVEST & I.P. có
mạng lưới liên kết dịch vụ đáng tin cậy.
Các dịch vụ tư vấn SHTT mà HOANG PHI INVEST & I.P. cung cấp bao gồm các dịch
vụ hỗ trợ đăng ký, bảo vệ, khai thác thương mại đối với quyền SHTT và dịch vụ tra cứu
thông tin:


Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu;



Đăng ký bảo hộ quyền tác giả và quyền liên quan;



Đăng ký bảo hộ sáng chế:



Đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp;



Đăng ký bảo hộ thiết kế bố trí mạch tích hợp;



Đăng ký bảo hộ giống cây trồng;



Hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghệ:
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GIẤY PHÉP CON
Hiện nay trong quá trình hoạt động kinh doanh, các doanh nghiệp thường phải xin rất nhiều
giấy phép con. Do đó, HOANG PHI INVEST & I.P LLC. cung cấp dịch vụ tư vấn giấy
phép để hỗ trợ các doanh nghiệp trong quá trình xin các loại giấy phép con sau:


Xin cấp Giấy chứng nhận An toàn thực phẩm;



Xin cấp Giấy phép Công bố mỹ phẩm;



Xin cấp Giấy phép Quảng cáo;



Xin cấp Giấy phép Lao động;



Xin cấp Giấy phép Sàn giao dịch thương mại điện tử:



Xin cấp Giấy phép Mạng xã hội;



Xin cấp Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp ICP;



Xin cấp Giấy phép Khuyến mại:



Xin cấp Giấy phép Bưu Chính;



Xin cấp lý lịch tư pháp, thẻ tạm trú cho người nước ngoài;



Xin cấp Mã số mã vạch;



Tư vấn, hỗ trợ soạn thảo hợp đồng;
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GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP

Bên cạnh dịch vụ tư vấn pháp lý, với đội ngũ luật sư am hiểu pháp luật và giàu kinh
nghiệm trong việc tham gia giải quyết tranh chấp, HOANG PHI INVEST & I.P LLC. có
khả năng hỗ trợ khách hàng trong giải quyết mọi tranh chấp trong các lĩnh vực kinh doanh
thương mại, đầu tư, lao động, dân sự, hôn nhân gia đình, đất đai, thừa kế, tranh chấp trong
nội bộ Công ty giữa các thành viên/cổ đông với nhau. Việc hỗ trợ khách hàng trong giải
quyết tranh chấp có thể được HOANG PHI INVEST & I.P LLC. thực hiện thông qua
việc làm trung gian hòa giải giữa các bên tranh chấp; là người đại diện theo ủy quyền hoặc
là luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của khách hàng tại Tòa án hoặc tại Trọng tài.
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DỊCH VỤ KHÁC
HOANG PHI INVEST & I.P LLC. còn cung cấp các dịch vụ tư vấn khác liên quan,
cụ thể:
Hoạt Động Xúc Tiến Thương Mại


Soạn thảo, sửa đổi các loại hợp đồng;



Tư vấn thủ tục vay vốn;



Tư vấn nhượng quyền thương mại;



Tư vấn xây dựng tiêu chuẩn cơ sở doanh nghiệp;



Công bố mỹ phẩm, công bố chất lượng sản phẩm;



Tư vấn hợp chuẩn đối với hàng hóa nhập khẩu;

Tư Vấn Pháp Luật Dân Sự


Tư vấn thủ tục liên quan đến nhà, đất;



Tư vấn các vấn đề về thừa kế, hôn nhân gia đình:



Giải quyết khiếu nại, khiếu kiện dân sự;



Tư vấn các loại họp đồng dân sự;

Dịch Vụ Tư Vấn Khác


Tổ chức cuộc họp hội đồng quản trị, đại hội đồng cổ đông hội đồng thành viên;



Cung cấp dịch vụ kê khai thuế và hoàn thiện sổ sách kế toán;



Cung cấp dịch vụ dịch thuật;



Cung cấp dịch vụ điều tra thông tin doanh nghiệp;



Cung cấp dịch vụ đánh giá và tìm hiểu thị trường cho các doanh nghiệp;

Với năng lực của mình, HOANG PHI INVEST & I.P. hoàn toàn tin tưởng rằng sẽ đáp
ứng được mọi yêu cầu của khách hàng trong khuôn khổ của pháp luật Việt Nam, rất hân
hạnh được hợp tác và phục vụ Quý khách hàng trong và ngoài nước.
Tổng Đài Tư Vấn Luật Miễn Phí: 19006557
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