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TƯ VẤN ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI

Đầu tư ra nước ngoài  của Việt Nam tiếp tục tăng trong những thập kỷ qua và tập trung vào 
một số nước trong khối ASEAN và một số nước phương Tây như Mỹ, Úc, Canada. Phuoc & 
Associates được công nhận là một trong những công ty tư vấn đầu tiên của Việt Nam tư 
vấn cho khách hàng trong lĩnh vực này và hiện nay vẫn là một trong số ít các công ty tư 
vấn ở Việt Nam với một thực tiễn chuyên biệt trong lĩnh vực này.

Chúng tôi hoạt động trên cơ sở liên tục, dài hạn như là cố vấn pháp lý cho nhiều khách hàng về 
những vấn đề pháp lý trong doanh nghiệp của họ. Chúng tôi cung cấp những hỗ trợ pháp lý hàng 
ngày trong các hoạt động của khách hàng và cập nhật những nội dung mới về pháp luật liên 
quan tới lĩnh vực kinh doanh và ngành nghề của khách hàng.

ChúngChúng tôi hỗ trợ khách hàng tuân thủ những nghĩa vụ về thuế, ngoại hối, lao động, môi trường và 
hải quan. Chúng tôi tự hào về cách tiếp cận công việc một cách thực tiễn, mang tính giải quyết 
vấn đề. Đối với nhiều khách hàng, chúng tôi không chỉ đơn thuần là những chuyên gia pháp lý mà 
còn là những thành viên có giá trị trong đội ngũ của họ. Những chuyên gia pháp lý của chúng tôi 
thường được mời làm việc với tư cách giám đốc hoặc thư ký công ty cho những doanh nghiệp có 
vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam.

Chúng tôi giúp các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài qua việc:

Tiến hành các cuộc điều tra về môi trường pháp lý ở các nước mục tiêu ở nước ngoài và đánh 
giá các rủi ro có liên quan; 
Giúp khách hàng nhận được sự chấp thuận của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan Nhà 
nước Việt Nam có liên quan để đầu tư ra nước ngoài; 
Tư vấn pháp lý về việc hỗ trợ thanh toán bằng ngoại tệ, bao gồm các vấn đề kiểm soát ngoại 
hối nghiêm ngặt của Việt Nam; 
ThiếtThiết kế cơ cấu đầu tư tối ưu (dưới các hình thức ví dụ như văn phòng đại diện, chi nhánh, công 
ty hay quan hệ đối tác) tuân thủ theo yêu cầu của pháp luật Việt Nam; 
Chuẩn bị và / hoặc rà soát các tài liệu đầu tư; 
Giúp khách hàng chuẩn bị các báo cáo định kỳ và hàng năm theo yêu cầu của các cơ quan 
có thẩm quyền của chính phủ Việt Nam; và 
Giúp khách hàng đàm phán với các đối tác kinh doanh ở từng giai đoạn của quá trình đầu tư.


