


InvestOne 
Hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật rất đa dạng, phức tạp, thường xuyên được thay đổi, bổ 
sung. Nếu bạn gặp phải những vấn đề liên quan đến pháp lý trong cuộc sống, bạn sẽ mất rất nhiều 
thời gian, công sức để có thể tự mình tìm hiểu, đưa ra các giải pháp giải quyết phù hợp với các quy 
định của pháp luật và bảo vệ tốt nhất quyền lợi cho mình. Vì vậy sẽ tốt hơn rất nhiều khi bạn tìm 
được nơi đáng tin cậy sẵn sàng lắng nghe, chia sẻ, và quan trọng hơn hết là có thể giúp bạn giải 
quyết được những vấn đề nan giải đó.

Đó là lý do Công ty luật TNHH InvestOne được thành lập với các cộng sự gồm nhiều chuyên gia giỏi, tận 
tâm, nhiều năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực khác nhau và hợp tác chặt chẽ với một số luật sư đồng 
nghiệp có uy tín trong và ngoài nước nhằm đáp ứng tốt nhất các yêu cầu của quý khách hàng.

Chúng tôi tin rằng cùng với sự tin tưởng, hợp tác của quý khách chúng ta sẽ tìm ra những giải pháp tốt 
giải quyết những vấn đề của quý khách cũng như phòng ngừa rủi ro không đáng có.

CEO

Nguyễn Mai Hương

MỤC LỤC
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GIỚI THIỆU
 

Công ty luật TNHH Nhất An (InvestOne law firm) thành lập ngày 26/06/2015 theo giấy 
phép thành lập số: 01021090 của Sở Tư pháp TP Hà Nội. Điều hành và đại diện theo pháp 
luật là Luật sư – Thạc sĩ Nguyễn Mai Hương với hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực 
sở hữu trí tuệ cùng đội ngũ cộng sự là các luật sư có kinh nghiệm và uy tín trong các lĩnh 
vực: Tư vấn đầu tư, doanh nghiệp, giải quyết tranh chấp dân sự, kinh tế,...

Với phương châm luôn đặt lợi ích của khách hàng lên đầu tiên và mục tiêu hướng tới là 
các yêu cầu của quý khách hàng được giải quyết tốt nhất, InvestOne không ngừng phát 
triển các mối quan hệ, cộng tác với các luật sư có kinh nghiệm và chuyên môn sâu, kết 
hợp đào tạo nguồn nhân lực trình độ cao.

Chúng tôi hiểu rằng NIỀM TIN của bạn tạo nên uy tín của InvestOne. Bằng tất cả trách 
nhiệm và khả năng của mình, InvestOne cam kết sẽ mang đến sự tin tưởng và hài lòng 
với những dịch vụ pháp lý mà chúng tôi cung cấp.

SỞ HỮU TRÍ TUỆ

Là phương châm làm việc 
của InvestOne kể từ khi hình 
thành. Chúng tôi luôn ý thức 
được rằng sự hài lòng của 
các bạn là thước đo thành 
công của chúng tôi.

Tiết kiệm thời gian cho bạn 
cũng chính là tiết kiệm thời 
gian cho InvestOne. Khi mọi 
việc được giải quyết nhanh 
chóng và hiệu quả, chúng ta 
sẽ hướng đến sự hợp tác vui 
vẻ trong tương lai.

Trong bất cứ tình huống 
nào, InvestOne sẽ luôn vì 
lợi ích của khách hàng, tìm 
ra giải pháp giúp quý khách 
giải quyết công việc theo 
hướng có lợi nhất.

CHUYÊN NGHIỆP
 UY TÍN

NHANH CHÓNG
HIỆU QUẢ

VÌ LỢI ÍCH
CỦA KHÁCH HÀNG

Sở hữu đội ngũ luật sư trên 20 năm kinh nghiệm cùng mạng lưới đối tác đa quốc gia, InvestOne Law 
Firm được đánh giá là một trong những hãng luật uy tín, có đủ năng lực để hỗ trợ pháp lý cho khách 
hàng trên toàn cầu.

Với các quan hệ đối tác trong cộng đồng luật sư quốc tế, cùng bề dày kinh nghiệm của mình cho 
phép chúng tôi đáp ứng các yêu cầu ngày càng đa dạng và phức tạp của khách hàng nhằm đảm bảo 
mang lại thành công cho khách hàng ở mức cao nhất.

VƯƠN RA THẾ GIỚI

TƯ VẤN ĐẦU TƯ, DOANH NGHIỆP

CÔNG BỐ SẢN PHẨM

ĐẤT ĐAI, XỬ LÝ TÀI SẢN
TRANH CHẤP

DI CHÚC - THỪA KẾ
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- Thạc sỹ Luật học – Khoa Luật – Trường Đại học quốc gia Hà Nội
- Cử nhân Ngoại ngữ - Chuyên ngành: Tiếng Anh – Trường Đại học 
Hà nội
- Thẻ Luật Sư
- Chứng chỉ tốt nghiệp khóa đào tạo Sở hữu trí tuệ do Cơ quan Sang 
chế Nhật Bản cấp.
- Chứng chỉ tốt nghiệp khóa đào tạo Sở hữu trí tuệ do Văn phòng Sở 
hữu trí tuệ thế giới cấp.

- Bà Nguyễn Mai Hương có hơn 20 năm kinh nghiệm họa động trong lĩnh vực pháp lý, đặc biệt 

là lĩnh vực Sở hữu trí tuệ và tư vấn đầu tư.

- Bà đã có kinh nghiệm làm việc với hàng trăm khách hàng khác nhau trên thế giới, trong đó có 

nhiêu tập đoàn đã quốc gia. Bà đã từng đảm nhiệm vai trò quản lý trong một số công ty lớn về 

Luật và Sở hữu trí tuệ trước khi trở thành Giám đốc của công ty Luật TNHH InvestOne.

- Từ năm 2015 đến nay, bà là người sáng lập và Luật sư điều hành công ty Luật TNHH InvestOne.

ĐỘI NGŨ
Luật sư & Chuyên gia

Tự hào là hãng luật có sự cộng tác của 
nhiều luật sư giỏi, giàu kinh nghiệm tư 
vấn, tranh tụng trong các lĩnh vực: Dân 
sự, Kinh doanh – Thương mại, Đất đai, 
Sở hữu trí tuệ,...

Ngoài đội ngũ luật sư làm việc thường 
trực tại văn phòng, chúng tôi còn có đội 
ngũ luật sư cộng sự ở khắp các vùng 
miền, thiết lập nên mạng lưới dịch vụ 
pháp lý chuyên nghiệp, nhanh chóng và 
hiệu quả để phục vụ khách hàng được 
tốt nhất. NGUYỄN MAI HƯƠNG

Luật sư điều hành
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Với hơn 20 năm kinh nghiệm, In-

vestOne là một trong những công ty 

luật hàng đầu về sở hữu trí tuệ tại Việt 

Nam hiện nay. Nếu bạn muốn bảo vệ 

thương hiệu của doanh nghiệp, liên hệ 

ngay tới InvestOne.

Hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ, tư vấn quy 

trình thủ tục, và cung cấp dịch vụ đăng 

ký thành lập công ty trọn gói cho quý 

khách. Giải đáp tất cả vướng mắc của 

bạn liên quan đến các hoạt động của 

doanh nghiệp.

SỞ HỮU TRÍ TUỆ TƯ VẤN DOANH NGHIỆP

TƯ VẤN ĐẦU TƯ CÔNG BỐ SẢN PHẨM

TƯ VẤN GIẤY PHÉP TƯ VẤN HỢP ĐỒNG

DỊCH VỤ PHÁP LÝ
Luật sư 20+ năm kinh nghiệm

Với đội ngũ Luật sư giàu kinh nghiệm, cùng 
những Cố vấn cấp cao có kiến thức sâu rộng 
trên nhiều lĩnh vực, InvestOne Law Firm 
cam kết sẽ cung cấp các dịch vụ pháp lý chất 
lượng cao, mang đến những tư vấn pháp lý 
hữu ích và giải pháp sáng tạo nhất cho Quý 
khách, nhằm giúp giải quyết hiệu quả nhất 
những vướng mắc và tháo gỡ những khó 
khăn của Quý khách.

☑ Doanh nghiệp & Đầu tư
☑ Sở hữu trí tuệ
☑ Nhà đất - Cơ sở hạ tầng - Xây dựng
☑ Hợp đồng Dân sự - Kinh tế - Thương mại
☑ Kế toán thuế - Tài chính - Ngân hàng
☑ Dân sự
☑ Lao động
☑ Hôn nhân, Thừa kế
☑ Lĩnh vực pháp lý khác

LUẬT SƯ RIÊNG CHO CÁ NHÂN LUẬT SƯ NỘI BỘ DOANH NGHIỆP

Giải đáp các yêu cầu pháp lý mà bạn gặp phải 
trong quá trình kinh doanh và trong cuộc 
sống hàng ngày, qua đó giúp cho Quý khách 
xác định rõ quyền và lợi ích hợp pháp của 
mình trong các quan hệ pháp luật trên cơ sở 
quy định của pháp luật.

Cung cấp dịch vụ pháp chế cho doanh nghiệp 
chuyên nghiệp, hiệu quả với chi phí hợp lý 
nhằm hỗ trợ tối đa mọi nhu cầu pháp lý của 
mỗi doanh nghiệp, tránh các rủi ro pháp lý 
trong quá trình hoạt động của doanh nghiệp 
trong các quan hệ với đối tác, bạn hàng, nhân 
sự, cơ quan quản lý nhà nước,…

Sở hữu nhiều luật sư, chuyên gia trong 

lĩnh vực đầu tư, cùng các mối quan 

hệ sâu rộng, am hiểu thị trường,... In-

vestOne đã và đang trực tiếp tư vấn, 

thực hiện triển khai nhiều dự án đầu 

tư tại Việt Nam.

Hỗ trợ từ A-Z quy trình đăng ký lưu 

hành các sản phẩm nhập khẩu và sản 

xuất trong nước. Tư vấn tối ưu chỉ tiêu 

kiểm nghiệm để tiết kiệm chi phí cho 

khách hàng.

Nếu bạn đang gặp khó khăn trong 

quá trình xin các loại giấy phép con 

hãy liên hệ ngay tới InvestOne. Chúng 

tôi sẽ tư vấn và giúp bạn có được giấy 

phép nhanh chóng.

InvestOne cung cấp dịch vụ tư vấn, 

soạn thảo các hợp đồng kinh tế, hợp 

đồng thương mại,... được thực hiện 

bởi các luật sư giàu kinh nghiệm và có 

chuyên môn cao.
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SỞ HỮU TRÍ TUỆ
20+ năm kinh nghiệm

Sở hữu trí tuệ ngày càng có vai trò quan 
trọng trong đời sống kinh tế - xã hội. Các 
giá trị được tạo ra từ tài sản trí tuệ như sáng 
chế, nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp và 
quyền tác giả ngày càng có tỷ phần cao hơn 
trong cơ cấu giá trị của doanh nghiệp, giúp 
doanh nghiệp có lợi thế cạnh tranh trên 
thương trường.

Trong bối cảnh hội nhập quốc tế ngày càng 
sâu rộng như hiện nay, nhiều doanh nghiệp 
Việt Nam đã ý thức được sự cần thiết của 
việc đăng ký bảo hộ tài sản trí tuệ của mình 
ở cả trong nước và nước ngoài, đặc biệt là ở 
các thị trường xuất khẩu nhằm thâm nhập 
thị trường, tạo lợi thế cạnh tranh, bảo vệ 
quyền lợi chính đáng và thúc đẩy hoạt động 
sản xuất, kinh doanh của mình.

CÔNG VIỆC
1. Tư vấn và thực hiện các công việc nộp 

đơn đăng ký các đối tượng Sở hữu trí tuệ 
cho quý khách hàng;

2. Theo dõi tình trạng đơn đăng ký, tình 
trạng bằng độc quyền và Giấy chứng 
nhận đăng ký quyền Sở hữu trí tuệ;

3. Phân tích và báo cáo tình trạng pháp lý 
liên quan tới Quyền sở hữu trí tuệ (bao 
gồm phát hiện vi phạm, phân tích về khả 
năng đăng ký và hiệu lực của các quyền 
sở hữu trí tuệ, đánh giá các rủi ro...)

Với những luật sư có hơn 20 năm kinh nghiệm, InvestOne là một trong 
những công ty luật có uy tín về sở hữu trí tuệ tại Việt Nam hiện nay

4. Xây dựng kế hoạch sử dụng quyền sở 
hữu trí tuệ đã được bảo hộ, kế hoạch 
xác định và bảo vệ các quyền sở hữu trí 
tuệ của doanh nghiệp;

5. Đại diện cho khách hàng giải quyết các 
tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ;

6. Thực hiện các giao dịch xuyên biên giới 
và đa quốc gia (bao gồm li-xăng và nhận 
li-xăng, mua bán quyền sở hữu trí tuệ, 
nhượng quyền thương mại liên quan tới 
quyền sở hữu trí tuệ, phân phối, chuyển 
giao công nghệ, bảo mật quyền sở hữu 
trí tuệ,...)

Là một đối tượng quan trọng của 
sở hữu trí tuệ, mang lại lợi thế 
cạnh tranh trong việc giúp người 
tiêu dùng dễ dàng nhận diện sản 
phẩm của doanh nghiệp.

Đối tượng phức tạp nhất trong 
các đối tượng sở hữu trí tuệ nên 
thủ tục đăng ký bảo hộ sáng chế 
cũng rất phức tạp, tốn nhiều 
thời gian và công sức.

Bảo hộ quyền cho công dân khi 
họ tham gia vào hoạt động sáng 
tạo nhằm khuyến khích nhân 
dân tham gia, sáng tạo ngày 
càng nhiều tác phẩm có giá trị.

Đối tượng sở hữu công nghiệp 
mang lại nhiều giá trị kinh tế và 
thương hiệu cho địa phương.

Mua bán, chuyển giao quyền 
sở hữu trí tuệ, xử lý xâm phạm 
phạm quyền sở hữu trí tuệ.

Đăng ký bảo hộ cấu trúc không 
gian của các phần tử mạch và 
mối liên kết các phần tử đó trong 
mạch tích hợp bán dẫn.

KIỂU DÁNG CÔNG NGHIỆP

SÁNG CHẾ
GIẢI PHÁP HỮU ÍCH

BẢN QUYỀN TÁC GIẢ

CHỈ DẪN ĐỊA LÝ

THỰC THI QUYỀN SHTT

THIẾT KẾ BỐ TRÍ MẠCH
TÍCH HỢP BÁN DẪN

QUY TRÌNH
làm việc

1. Tiếp nhận thông tin & Tư vấn cho quý khách.

2. Tra cứu, đánh giá khả năng bảo hộ của đối 
tượng sở hữu trí tuệ.

3. Hướng dẫn quý khách chuẩn bị hồ sơ, giẩy tờ 
và các tài liệu liên quan.

4. Soạn thảo hồ sơ pháp lý.

5. Thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết.

6. Thông báo tiến trình công việc và thực hiện thủ 
tục bàn giao khi có kết quả.

7. Thay mặt khách hàng giải quyết mọi vấn đề 
pháp lý phát sinh. Tư vấn, hỗ trợ quý khách hàng 
các vấn đề khác có liên quan.

Đăng ký nhãn hiệu độc quyền 
cho sản phẩm/dịch vụ là cách 
duy nhất để bảo vệ thương hiệu 
và khẳng định giá trị của doanh 
nghiệp trên thị trường.

NHÃN HIỆU
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TƯ VẤN DOANH NGHIỆP
10+ năm kinh nghiệm

Nền tảng pháp lý đầy đủ và ổn định là 
yếu tố cốt lõi để duy trì sự thành công 
của mỗi doanh nghiệp. Đó là lý do các 
doanh nghiệp luôn cần đến sự tư vấn, 
hỗ trợ của các luật sư giỏi để tránh gặp 
phải những rủi ro pháp lý trong quá 
trình hoạt động sản xuất kinh doanh.

Với kinh nghiệm của mình, InvestOne 
Law Firm luôn đồng hành cùng quý 
doanh nghiệp để giải quyết mọi thủ tục 
pháp lý, tư vấn và đưa ra giải pháp tốt 
nhất, có lợi và phòng ngừa rủi ro cho 
doanh nghiệp trước những vấn đề pháp 
lý phát sinh trong quá trình hoạt động.

☑ Tư vấn chuyên sâu cho chủ doanh ng-
hiệp hiểu chi tiết và chính xác các quy định 
pháp luật liên quan tới lĩnh vực kinh doanh 
của doanh nghiệp.
☑ Thành lập doanh nghiệp, mở chi nhánh, 
văn phòng đại diện; thay đổi đăng ký kinh 
doanh, thay đổi tên, trụ sở, ngành nghề, loại 
hình doanh nghiệp,...
☑ Tư vấn tổ chức, quản lý và kiểm soát nội 
bộ doanh nghiệp.

Chúng tôi  hiểu rõ các doanh nghiệp cần gì  ở một công ty luật. . .

☑ Tư vấn khi doanh nghiệp muốn tạm 
dừng hoạt động. Giải thể, mua bán, sáp 
nhập doanh nghiệp.
☑ Tư vấn giải quyết các tranh chấp nội bộ, 
tranh chấp trong hoạt động kinh doanh.
☑ Tư vấn về các lĩnh vực pháp lý khác phát 
sinh trong quá trình hoạt động của doanh 
nghiệp.

Với một hợp đồng thuê luật sư, doanh nghiệp đã 
có ngay một đội ngũ luật sư, chuyên viên chuyên 
nghiệp, giàu kinh nghiệm, sẵn sàng đáp ứng ngay 
khi có yêu cầu.

HIỆU QUẢ HƠN

Sự thiếu am hiểu về luật pháp gây ra những rủi 
ro pháp lý khó lường và thiệt hại là điều khó 
tránh khỏi. Bạn sẽ cảm thấy tự tin và rất an tâm 
khi có luật sư riêng bên cạnh bạn.

AN TÂM TUYỆT ĐỐI

TƯ VẤN
CHUYÊN SÂU

Giúp chủ doanh nghiệp nhìn 
nhận chính xác vấn đề và đưa 
ra phương án giải quyết tốt 

nhất.

GIẢI QUYẾT
TẬN GỐC

BẢO ĐẢM
QUYỀN LỢI

Giải quyết tận gốc vấn đề, dự 
báo các nguy cơ có thể phát 
sinh, đề xuất cách phòng 

tránh, giảm thiểu rủi ro.

Nỗ lực đảm bảo quyền và 
lợi ích hợp pháp của khách 
hàng. Cùng hợp tác phát 

triển bền vững.

LÝ DO DOANH NGHIỆP CẦN LUẬT SƯ TƯ VẤN

CHUYÊN NGHIỆP HƠN

Với tính chất là một tổ chức hành nghề chuyên 
nghiệp, luật sư thường nhận được sự tôn trọng 
và hợp tác hơn so với nhân viên pháp lý thông 
thường khi làm việc.

TIẾT KIỆM CHI PHÍ

Thay vì phải duy trì bộ phận pháp chế, doanh ng-
hiệp có thể thuê dịch vụ của InvestOne Law Firm 
để được tư vấn và giải quyết từng vụ việc sẽ tiết 
kiệm hơn rất nhiều.

Doanh nghiệp có thể chủ động ngưng sử dụng 
dịch vụ bất cứ khi nào và hoàn toàn không bị 
ràng buộc về thời hạn và trình tự, thủ tục chấm 
dứt hợp đồng như trong quan hệ lao động.

KHÔNG BỊ RÀNG BUỘC

Với kinh nghiệm và mối quan hệ sâu rộng tích lũy 
được sau nhiều năm làm việc giúp cho luật sư 
InvestOne giải quyết các công việc nhanh chóng 
và hiệu quả hơn.

TIẾT KIỆM THỜI GIAN

HỢP TÁC BỀN VỮNG

Càng hợp tác lâu dài, các luật sư càng hiểu hơn 
về doanh nghiệp giúp nâng cao hiệu quả công 
việc và tạo dựng mối quan hệ thân thiết, hướng 
tới sự phát triển bền vững cho cả hai bên.

MỞ RỘNG MỐI QUAN HỆ

Trong một số trường hợp, chúng tôi có thể trở 
thành cầu nối giúp doanh nghiệp tìm kiếm đối 
tác, khách hàng tiềm năng, mở rộng các mối 
quan hệ, tạo ra những cơ hội kinh doanh mới.
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CÙNG NHÀ ĐẦU TƯ PHÂN TÍCH MÔI TRƯỜNG ĐẦU TƯ, TƯ VẤN, HỖ TRỢ GIẢI QUYẾT 
THỦ TỤC PHÁP LÝ KHI TRIỂN KHAI DỰ ÁN ĐẦU TƯ TẠI VIỆT NAM VÀ CÁC LOẠI GIẤY 
PHÉP CHO DOANH NGHIỆP FDI

TÌM KIẾM ĐỐI TÁC TƯ VẤN HỢP ĐỒNG

MUA BÁN & CHUYỂN NHƯỢNG XIN GIẤY PHÉP

Hỗ trợ tìm kiếm và giới thiệu đối tác địa phương 
tham gia hợp tác đầu tư, thành lập liên doanh 
hoặc góp vốn, mua cổ phần trong doanh nghiệp 
địa phương.

Tư vấn, hỗ trợ soạn thảo và tham gia đàm phán 
ký kết các thỏa thuận, biên bản ghi nhớ, các hợp 
đồng liên doanh cho dự án đầu tư.

Hỗ trợ các nhà đầu tư địa phương và nhà đầu tư 
nước ngoài, doanh nghiệp FDI mua bán doanh 
nghiệp, chuyển nhượng dự án đầu tư.

Hỗ trợ xin cấp giấy phép lao động, thẻ tạm trú 
cho người lao động nước ngoài làm việc trong 
doanh nghiệp FDI và các loại giấy phép khác đối 
với một số ngành nghề kinh doanh có điều kiện.

ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI

Được đánh giá là một thị trường tiềm năng có tính cạnh tranh cao, với sự ổn định về an 
ninh xã hội, sự hấp dẫn về mức độ tăng trưởng kinh tế và sức hút đầu tư trực tiếp nước 
ngoài đã và đang là điểm cộng trong mắt các nhà đầu tư, giúp Việt Nam trở thành điểm 
hút của các dòng vốn đầu tư nước ngoài.

Môi trường đầu tư không chỉ bị ảnh hưởng bởi hệ thống chính trị, chính sách pháp luật,  
sự ổn định về an ninh trật tự mà còn phụ thuộc vào tính minh bạch và nhận thức của 
từng thành phần tham gia vào môi trường đầu tư đó. Đây là lý do khiến nhu cầu tìm luật 
sư tư vấn đầu tư tại Việt Nam ngày càng tăng cao. Chúng tôi hiểu rằng nhà đầu tư nước 
ngoài không chỉ cần được tư vấn về mặt pháp lý mà còn phải nghiên cứu thị trường, môi 
trường và đặc thù kinh tế từng địa phương mới có thể lập kế hoạch cho dự án đầu tư...

Do đó, InvestOne Law Firm đã mời những luật sư giỏi, cộng tác với các chuyên gia kinh 
tế hàng đầu để hỗ trợ cho nhà đầu tư. Chúng tôi tin rằng với kinh nghiệm tư vấn cho hàng 
trăm nhà đầu tư lớn nhỏ, đầu tư vào rất nhiều lĩnh vực tại Việt Nam, InvestOne sẽ giúp bạn 
vượt qua rào cản pháp lý, yếu tố chính trị, ngôn ngữ và khoảng cách địa lý để triển khai dự 
án đầu tư nhanh chóng, thuận lợi.
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CÔNG BỐ
SẢN PHẨM

Hiện tại trên thị trường có rất nhiều các sản phẩm không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng 
nhái, hàng kém chất lượng trôi nổi. Người tiêu dùng khó có thể nhận biết đâu là hàng 
chính hãng, đâu là hàng giả,... Sản phẩm kém chất lượng gây ra những thiệt hại về kinh 
tế, sức khỏe, ảnh hưởng cả đến tính mạng của người tiêu dùng. Luật pháp đã quy định 
khi một doanh nghiệp sản xuất kinh doanh muốn đưa sản phẩm vào lưu thông trên thị 
trường cần phải làm thủ tục công bố tiêu chuẩn chất lượng cho sản phẩm đó.

Nhờ thủ tục này, cơ quan chức năng kiểm soát được sản phẩm, người tiêu dùng an tâm 
về chất lượng sản phẩm và doanh nghiệp kinh doanh hợp pháp. Tuy nhiên, thủ tục công 
bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm khá phức tạp, khiến cho nhiều doanh nghiệp lúng 
túng, mất nhiều thời gian tìm hiểu thủ tục, hồ sơ.

Nhằm giúp đỡ các doanh nghiệp thực hiện công bố tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm dễ 
dàng hơn, InvestOne Law Firm đã và đang hỗ trợ nhiều doanh nghiệp thực hiện các thủ 
tục công bố sản phẩm đảm bảo uy tín, tiết kiệm thời gian và chi phí để sản phẩm sớm 
được thông qua, xuất hiện công khai và hợp pháp trên thị trường. Nhanh – Chính xác 
–  Tiết kiệm là mục tiêu InvestOne Law Firm hướng tới để phục vụ khách hàng.

Tư vấn toàn diện các vấn đề pháp lý liên quan đến việc công bố sản phẩm tại Việt 
Nam. Đặc biệt là mức thuế áp cho từng nhóm sản phẩm cụ thể, các thủ tục liên quan 
đến hải quan và lưu thông hàng hóa trên thị trường.

DOANH NGHIỆP NÀO CŨNG PHẢI LÀM
Tư vấn xây dựng chỉ tiêu kiểm nghiệm phù 
hợp cho từng loại sản phẩm theo đúng quy 
định của Bộ Y tế nhưng vẫn đảm bảo tiết kiệm 
thời gian và chi phí cho doanh nghiệp. Hỗ trợ 
kiểm nghiệm định kỳ đối với các sản phẩm đã 
công bố.

TỐI ƯU HÓA CHỈ TIÊU KIỂM NGHIỆM

Hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn bị các 
giấy tờ, tài liệu cần thiết theo đúng các quy 
định của pháp luật.

Giúp doanh nghiệp nhập khẩu giải quyết thủ 
tục thông quan hàng hóa nhanh chóng, tiết 
kiệm chi phí và thời gian lưu kho.

XIN CÔNG VĂN GIẢI TỎA HÀNG MẪU

Hướng dẫn, hỗ trợ doanh nghiệp viết mô tả 
cho sản phẩm phù hợp, vừa đáp ứng được 
các yêu cầu của Bộ Y tế mà vẫn giữ được giá 
trị quảng cáo cho sản phẩm.

ĐÁNH GIÁ TÍNH PHÁP LÝ
CÁC LOẠI GIẤY TỜ

TƯ VẤN MÔ TẢ CÔNG DỤNG SẢN PHẨM

Hỗ trợ doanh nghiệp dịch nhãn sản phẩm 
nếu sản phẩm là tiếng nước ngoài không phải 
là tiếng Anh hoặc tiếng Việt. Tư vấn thiết kế 
và hướng dẫn cách dán nhãn phụ sản phẩm.

DỊCH NHÃN SẢN PHẨM

Hỗ trợ doanh nghiệp soạn thảo hồ sơ pháp 
lý hoàn chỉnh, nộp hồ sơ, theo dõi tình trạng 
của hồ sơ để kịp thời sửa đổi, bổ sung khi có 
công văn yêu cầu.

NỘP HỒ SƠ CÔNG BỐ
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ĐẤT ĐAI & NHÀ Ở
XỬ LÝ, MUA BÁN TÀI SẢN TRANH CHẤP

Đất đai là một trong những lĩnh vực pháp luật có nhiều quy định rất phức tạp, cũng là một trong những 
lĩnh vực phát sinh nhiều tranh chấp nhất. Cái khó khi xử lý các tranh chấp đất đai là việc xác định nguồn 
gốc đất, chính sách  pháp luật thay đổi qua từng thời kỳ, việc xử lý của một số cơ quan công quyền còn 
dây dưa kéo dài, căn cứ pháp lý xác nhận các giao dịch đất đai thường lỏng lẻo, thiếu chặt chẽ do sự 
thiếu hiểu biết của người mua cũng như người bán… Hậu quả là các tranh chấp về đất đai thường kéo 
dài và khó giải quyết! 

Bằng kiến thức và kinh nghiệm thực tiễn phong phú, sâu rộng trong lĩnh vực đất đai, nhà ở và kinh 
doanh bất động sản. Đội ngũ luật sư, luật gia, chuyên gia pháp lý của InvestOne luôn sẵn sàng tư vấn 
và tham gia giải quyết trực tiếp các vụ việc tranh chấp đất đai theo thủ tục hành chính hoặc khởi kiện 
tại Tòa án.

CHUYỂN NHƯỢNG QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT

Tư vấn và thực hiện các hợp đồng chuyển nhượng, 
mua bán, cho tặng, thừa kế về nhà ở và quyền sử 
dụng đất; xin cấp và thuê đất cho doanh nghiệp.

GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP ĐẤT ĐAI

Tư vấn, đại diện khách hàng tham gia đàm phán, 
hòa giải, khiếu kiện liên quan đến đất đai, nhà ở tại 
Tòa án và cơ quan hành chính.

CHUYỂN ĐỔI MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG ĐẤT

XỬ LÝ TÀI SẢN TRANH CHẤP

Tư vấn về điều kiện và nghĩa vụ thuế khi chuyển đổi 
mục đích sử dụng đất. Hỗ trợ khách hàng thực hiện 
thủ tục chuyển đổi nhanh chóng.

Tư vấn, làm rõ bản chất của vấn đề và đưa ra 
phương án giải quyết các tài sản tranh chấp theo 
hướng có lợi nhất cho khách hàng. Mua bán, đầu 
tư, hợp tác xử lý đối với đất đai, nhà cửa đang có 
tranh chấp.

Tư vấn pháp luật về thừa 
kế, hướng dẫn lập di chúc, 
làm chứng di chúc, lưu trữ 
di chúc, phân chia tài sản 
thừa kế theo di chúc.

Tư vấn xác định di sản 
thừa kế, chủ thể có quyền 
hưởng thừa kế, đại diện 
khách hàng thực hiện thủ 
tục khai nhận thừa kế.

Đánh giá, phân tích vụ việc 
tranh chấp một cách toàn 
diện để đưa ra phương án 
có lợi nhất, trực tiếp tham 
gia đàm phán, hòa giải, 
khiếu kiện,...

TƯ VẤN
VIẾT DI CHÚC

KHAI NHẬN
TÀI SẢN THỪA KẾ

GIẢI QUYẾT
TRANH CHẤP THỪA KẾ

Việc lập di chúc sẽ hạn chế những rủi ro khi phân chia tài sản thừa kế, 
hạn chế tối đa tranh chấp thừa kế và những rắc rối pháp lý khác liên 
quan đến thừa kế sau khi người để lại di sản qua đời…

DI CHÚC - THỪA KẾ

Để chắc chắn di chúc có hiệu lực pháp luật bạn sẽ cần đến sự
hỗ trợ của InvestOne Law Firm

Lập di chúc là cách hiệu quả để hạn chế 
tranh giành tài sản thừa kế
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