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HPT Consulting là một trong những hãng tư vấn pháp lý 

chuyên biệt tại Việt Nam, được thành lập dưới sự cố vấn 

của các chuyên gia pháp lý và kinh tế hàng đầu tại khu 

vực miền Trung và Tây Nguyên. HPT Consulting tập trung 

cung cấp các dịch vụ pháp lý chuyên sâu trong lĩnh vực 

đầu tư, kinh doanh, hoạt động doanh nghiệp, quản lý 

nhà hàng, khách sạn, xây dựng, bất động sản và tranh 

tụng. Với đội ngũ luật sư dày dặn kinh nghiệm cùng với 

các chuyên viên pháp lý trẻ trung năng động và đầy 

nhiệt huyết, HPT Consulting luôn tư vấn và đưa ra các giải 

pháp pháp lý phù hợp và có lợi cho các đối tác, khách 

hàng. Chính vì vậy, HPT Consulting ngày càng nhận được 

sự tin tưởng và hợp tác của các đơn vị trong và ngoài 

nước. 

Triết lý làm việc

Với HPT Consulting đơn giản là đặt lợi ích của khách hàng 

lên hàng đầu. HPT Consulting luôn mong muốn trở thành 

sổ tay của các doanh nghiệp, là sách gối đầu của các 

nhà đầu tư trong quá trình thành lập và hoạt động. HPT 

Consulting luôn song hành cùng các doanh nghiệp để 

tạo nên những giá trị bền vững trên con đường khởi 

nghiệp và điều hành doanh nghiệp. Với các cá nhân, 

HPT Consulting là cầu nối ánh sáng pháp lý đến các bên 

yếu thế cần bảo vệ, nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp 

pháp của các cá nhân được thực thi đúng theo quy định 

của pháp luật.



ÐỘI NGŨ NHÂN SỰ
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NGUYỄN THỊ HUYỀN

Luật Sư Sáng Lập

Điện thoại: 0935.564.068

Email: nguyen.huyen.hlu@gmail.com

Học vấn: Cử nhân Luật - Đại học Luật Hà Nội, Khóa luật sư - 

Học Viện Tư Pháp

Lĩnh vực: Đầu tư nước ngoài, Doanh nghiệp, Xây dựng, Bất 

động sản

Ngoại ngữ: Việt - Anh

Lâm Thị Thu Phương 

Giám đốc Maketing

Điện thoại: 0935.434.068

Email: tuvanhpt@gmail.com

Học vấn: Cử nhân Kinh tế - Đại học Kinh Tế Đà Nẵng

Lĩnh vực: Đối ngoại, Đầu tư nước ngoài, Các loại giấy phép, 

Quan hệ nhà nước

Ngoại ngữ: Việt -  Anh

NGUYỄN THỊ Thơm

Cộng Sự Cấp Cao

Điện thoại: 0935.068.683

Email: thomntlaw@gmail.com

Học vấn: Cử nhân Luật - Đại học kinh tế luật - Đại học quốc 

gia tp Hồ Chí Minh, Khóa luật sư Học Viện Tư pháp

Lĩnh vực: Đất đai, Hôn nhân gia đình, tố tụng, Luật sư nội bộ

Ngoại ngữ: Việt -  Anh - Nhật

TRẦN ÐÌNH PHONG 

Luật Sư Thành Viên

Điện thoại: 0935.068.683

Email: tuvanhpt@gmail.com

Học vấn: Cử nhân Luật quốc tế - Đại học Luật Huế, Khóa đào 

tạo Luật sư - Học Viện Tư Pháp, 

Lĩnh vực: Quan hệ nước ngoài, Đầu tư, Doanh nghiệp, Hợp 

đồng thương mại quốc tế

NGUYỄN THỊ THÙY VI

Luật Sư Thành Viên

Điện thoại: 0935.068.683

Email: tuvanhpt@gmail.com

Học vấn: Cử nhân Luật kinh tế - Đại học Duy Tân Đà Nẵng

Lĩnh vực: Doanh nghiệp, Hợp đồng, giấy phép con

Ngoại ngữ: Việt -  Anh

VĂN ÐỨC TÌNH 

Chuyên Viên

Điện thoại: 0935. 434.068

Email: tuvanhpt@gmail.com

Học vấn: Cử nhân Kế toán - Đại học kinh tế Đà Nẵng

Lĩnh vực: Thuế, bảo hiểm, lao động

Ngoại ngữ: Việt - Anh

TRƯƠNG VĂN THUẬN 

Chuyên Viên

Điện thoại: 0935. 434.068

Email: tuvanhpt@gmail.com

Học vấn: Kỹ sư công nghệ thực phẩm - Đại học Nha Trang, 

chứng nhận chuyên gia đào tạo HACCP, ISO 9001, 22000

Lĩnh vực: Hệ thống quản lý chất lượng, giấy phép liên quan 

lĩnh vực thực phẩm

Ngoại ngữ: Việt

NgÔ THỊ THU TRANG 

Chuyên Viên

Điện thoại: 0935.434.068

Email: tuvanhpt@gmail.com

Học vấn: Biên phiên dịch viên Tiếng Anh - Đại học Duy Tân

Lĩnh vực: Marketing, Quan hệ quốc tế

Ngoại ngữ: Anh - Việt



Dịch vụ công ty

Đầu tư nước ngoài

Thành Lập Doanh Nghiệp

Giấy phép con

Ÿ Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm

Ÿ Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm

Ÿ Tự công bố thực phẩm, mỹ phẩm

Ÿ Giấy phép quảng cáo thực phẩm, mỹ phẩm

Ÿ Chứng nhận lưu hành tự do

Ÿ Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự

Ÿ Giấy chứng nhận phòng cháy chữa cháy

Ÿ Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ karaoke

Ÿ Giấy phép thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học

Ÿ Tư vấn đăng ký chương trình khuyến mãi

Ÿ Giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế, nội địa

Ÿ Giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu

Ÿ Chứng nhận FDA, CE Marking

Ÿ Giấy chứng nhận kinh doanh phân bón

Ÿ Giấy phép kinh doanh vận tải 

Ÿ Giấy phép hoạt động phòng khám đa khoa

Ÿ Chứng nhận Flegt

Ÿ Các loại giấy phép khác
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Với nhiều năm kinh nghiệm và sự hiểu biết đầy đủ về pháp luật và môi trường 

đầu tư tại Việt Nam, HPT Consulting cung cấp cho quý khách dịch vụ tư vấn 

pháp lý trong quá trình lập và triển khai các dự án đầu tư tại Việt Nam và dự 

án đầu tư từ Việt Nam ra nước ngoài.

Dịch vụ tư vấn pháp luật đầu tư tại HPT Consulting bao gồm:

Ÿ Thành lập các dự án đầu tư tại Việt Nam và dự án đầu tư ra nước ngoài;

Ÿ Xin phê duyệt chủ trương đầu tư của UBND cấp tỉnh và các cấp cao hơn;

Ÿ Tư vấn chính sách ưu đãi đầu tư, hỗ trợ đầu tư theo pháp luật đầu tư và 

các văn bản chuyên ngành;

Ÿ Khảo sát tính khả thi, hành lang pháp lý của dự án, đánh giá địa điểm 

thực hiện dự án;

Ÿ Điều chỉnh, chuyển nhượng, giãn tiến độ, tạm ngưng, chấm dứt hoạt 

động đối với dự án đầu tư tại Việt Nam và dự án đầu tư từ Việt Nam ra 

nước ngoài.

Bằng các kiến thức sâu rộng và kinh nghiệm làm việc liên quan đến lĩnh vực 

doanh nghiệp, HPT Consulting đã tư vấn thành lập nhiều doanh nghiệp 

hoạt động trong nhiều lĩnh vực với quy mô và tính chất khác nhau. Quý 

khách đến với dịch vụ thành lập doanh nghiệp tại HPT Consulting luôn cảm 

thấy hài lòng và tin tưởng bởi chi phí phải chăng và chất lượng đặt lên hàng 

đầu.

Để triển khai hoạt động sản xuất, kinh doanh, nhiều doanh 

nghiệp phải đáp ứng các điều kiện theo quy định của pháp 

luật chuyên ngành như giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, 

giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh, giấy chứng nhận đủ 

điều kiện an ninh trật tự…, Nhằm giúp quý khách thuận tiện 

trong quá trình hoạt động kinh doanh, HPT Consulting cung 

cấp dịch vụ làm giấy phép trọn gói đồng thời hỗ trợ tư vấn 

pháp lý xuyên suốt trong quá trình hoạt động của doanh 

nghiệp. 

Dịch vụ tư vấn pháp luật doanh nghiệp tại HPT Consulting bao gồm:

Ÿ Thành lập doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện…

Ÿ Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, chuyển đổi, sát nhập doanh 

nghiệp;

Ÿ Tạm ngưng hoạt động, giải thể doanh nghiệp;

Ÿ Tư vấn pháp luật thuế, bảo hiểm, lao động, nhân sự, cơ cấu tổ chức, 

chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban…



Sở Hữu Trí Tuệ

HPT là công ty luật hàng đầu tại trong lĩnh vực SHTT, chúng 

tôi đã thực hiện đăng ký sở hữu trí tuệ  cho rất nhiều công 

ty trong và ngoài nước và khẳng định được chất lượng 

dịch vụ cũng như uy tín đối với khách hàng.

Ÿ Bảo hộ nhãn hiệu

Ÿ Bảo hộ quyền tác giả

Ÿ Bảo hộ kiểu dáng công nghiệp

Ÿ Chỉ dẫn địa lý

Ÿ Sáng chế

Ÿ Nhượng quyền thương mại

Dịch vụ xin visa, thẻ tạm trú, giấy phép lao động

Tư vấn pháp lý
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Đáp ứng nhu cầu xin cấp visa, giấy phép lao động, thẻ tạm trú cho người lao động nước ngoài làm việc tại 

Việt Nam, HPT Consulting cung cấp dịch vụ trọn gói với chi phí phải chăng và tiện lợi nhằm đảm bảo sự hài 

lòng và thuận tiện đến với khách hàng.

Dịch vụ xin visa, thẻ tạm trú, giấy phép lao động tại HPT Consulting bao gồm:

Ÿ Cấp mới và gia hạn các loại visa du lịch, visa doanh nghiệp, visa thăm thân...

Ÿ Xin cấp giấy phép lao động, miễn giấy phép lao động

Ÿ Thẻ tạm trú

Dịch vụ pháp lý thường xuyên là giải pháp tối ưu để giảm thiểu các rủi 

ro, hạn chế tranh chấp, bảo vệ tốt nhất quyền và lợi ích hợp pháp 

của các tổ chức, cá nhân. Dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên của 

HPT Consulting được đông đảo quý khách hàng và giới chuyên môn 

đánh giá cao.

Dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên tại HPT Consulting bao gồm:

Ÿ Cung cấp ý kiến pháp lý về từng vấn đề cụ thể phát sinh theo yêu 

cầu của khách hàng

Ÿ Tư vấn pháp lý doanh nghiệp, các vấn đề về thuế, bảo hiểm xã 

hội, chính sách lao động

Ÿ Hỗ trợ đàm phán, soạn thảo, rà soát các loại hợp đồng kinh doanh, 

thương mại, đầu tư, bất động sản, sở hữu trí tuệ, lao động...

Ÿ Tư vấn và hỗ trợ khách hàng bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp khi 

bị xâm phạm



Pháp Luật Dân Sự

HPT Consulting đẩy mạnh tư vấn pháp lý dân sự đến các tổ chức, cá nhân tại khu vực Miền 

Trung và Tây nguyên. Đây là dịch vụ nổi bật tại HPT Consulting nhằm giải đáp và tư vấn các 

thắc mắc của các tổ chức, cá nhân. Với đội ngũ luật sư, luật gia giàu kinh nghiệm và vững 

chuyên môn, chúng tôi đáp ứng mọi nhu cầu tư vấn pháp lý, đại diện giải quyết các tranh 

chấp, tham gia tố tụng tranh tụng tại tòa khi bạn cần hỗ trợ.

Dịch vụ pháp luật dân sự tại HPT Consulting bao gồm:

Ÿ Tư vấn ly hôn, tranh chấp tài sản chung, giành quyền nuôi con

Ÿ Tư vấn tranh chấp liên quan đến đất đai

Ÿ Tư vấn tranh chấp liên quan đến hợp đồng

Ÿ Tư vấn về thừa kế

Ÿ Tư vấn về dân sự, thương mại, lao động
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Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng

Nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp trong quá trình vận hành và hoạt động, HPT Consulting mở 

mảng tư vấn hệ thống quản lý chất lượng. Với phương châm mang lại lợi ích tốt nhất cho 

khách hàng, các kỹ sư cộng tác và làm việc tại HPT Consulting luôn học hỏi và nâng cao kinh 

nghiệm qua các năm. Trong những năm triển khai, HPT Consulting luôn nhận được sự tin tưởng 

và hợp tác của các công ty, các tập đoàn.

Dịch vụ tư vấn hệ thống quản lý tại HPT Consulting bao gồm: 

Ÿ Tư vấn chứng nhận hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001, ISO 13485, ISO 45001  

Ÿ Tư vấn chứng nhận HACCP, ISO 22000, HALAL, SIRIM

Ÿ  Tư vấn chứng nhận hợp chuẩn, hợp quy sản phẩm

Ÿ Tư vấn chứng nhận FSC, PEFC



khách hàng tiêu biểu

Trong quá trình hoạt động, HPT Consulting tự hào là đơn vị tư vấn và hỗ trợ pháp lý cho nhiều công ty, tập đoàn 

trong & ngoài nước ở hầu hết các lĩnh vực như sản xuất, kinh doanh, thương mại, dịch vụ ...

Bên cạnh đó, HPT Consulting còn tổ chức tư vấn pháp luật miễn phí cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn, 

phụ nữ, người già, hỗ trợ các bạn trẻ trên con đường khởi nghiệp nhưng chưa nắm vững các kiến thức pháp lý, 

liên kết các trường đại học trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và khu vực lân cận để giúp đỡ và hỗ trợ các bạn sinh 

viên học việc.

“Công ty chúng tôi, Adeva Naturals và Adeva đã sử dụng dịch vụ tư vấn tại HPT Consulting từ năm 2016 đến nay 

và cảm thấy hài lòng về phong cách phục vụ lẫn kiến thức của chuyên viên tư vấn. Cách thức làm việc của HPT 

Consulting chuyên nghiệp và luôn đảm bảo tối đa lợi ích của chúng tôi. Không những lựa chọn HPT Consulting 

làm đơn vị tư vấn pháp lý chính, chúng tôi còn giới thiệu cho những bạn bè, đối tác của chúng tôi biết và sử 

dụng dịch vụ tại HPT Consulting”

Nguyễn Thị Dũng - Giám đốc Adeva Naturals

“Kozocom là dự án đầu tư tại Việt Nam của nhà đầu tư Nhật Bản. Chúng tôi đã sử 

dụng dịch vụ tại HPT Consulting kể từ khi thành lập dự án đầu tư đến bây giờ. HPT 

Consulting đã hỗ trợ và tư vấn chúng tôi thật tận tình và hết lòng. Không những 

vậy, HPT Consulting còn đại diện cho chúng tôi làm việc với cơ quan nhà nước để 

giải quyết các vẫn đề và thủ tục phát sinh. Tôi luôn tin tưởng và sử dụng dịch vụ 

của các bạn”

Hiramatsu Kei - Chủ dự án đầu tư KOZOCOM VIETNAM
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CÔNG TY TNHH HPT CONSULTING
Địa chỉ: Tầng 4 Toà nhà số EVN 145 đường Xô Viết Nghệ Tĩnh - Khuê Trung -Cẩm Lệ - Đà Nẵng

Email: tuvanhpt@gmail.com - Website: www.hptconsulting.vn

Điện thoại: 0935 368 683 - 0935 434 068 - 0935 654 068 
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