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THỦ TỤC THÀNH LẬP VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CỦA THƯƠNG NHÂN NƯỚC 

NGOÀI TẠI VIỆT NAM 

Cơ quan có thẩm 

quyền 

      Bộ Công Thương 

 

Hồ sơ gồm 
a) Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo mẫu 

của Bộ Công Thương do đại diện có thẩm quyền của thương nhân 

nước ngoài ký; 

b) Bản sao Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương 

của thương nhân nước ngoài; 

c) Văn bản của thương nhân nước ngoài cử/bổ nhiệm người đứng đầu 

Văn phòng đại diện; 

d) Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình 

hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần 

nhất hoặc giấy tờ có giá trị tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm 

quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp hoặc xác nhận, 

chứng minh sự tồn tại và hoạt động của thương nhân nước ngoài 

trong năm tài chính gần nhất; 

e) Bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước 

công dân (nếu là người Việt Nam) hoặc bản sao hộ chiếu (nếu là 

người nước ngoài) của người đứng đầu Văn phòng đại diện; 

f) Tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Văn phòng đại diện bao gồm: 

 Bản sao biên bản ghi nhớ hoặc thỏa thuận thuê địa điểm hoặc 

bản sao tài liệu chứng minh thương nhân có quyền khai thác, sử 

dụng địa điểm để đặt trụ sở Văn phòng đại diện; 

 Bản sao tài liệu về địa điểm dự kiến đặt trụ sở Văn phòng đại 

diện (đáp ứng về điều kiện an ninh, trật tự, an toàn vệ sinh lao 

động và các điều kiện khác theo quy định của pháp luật). 

(Tài liệu quy định tại Điểm b, Điểm c, Điểm d và Điểm e (đối với trường 

hợp bản sao hộ chiếu của người đứng đầu Văn phòng đại diện là người 

nước ngoài) phải dịch ra tiếng Việt và chứng thực theo quy định của pháp 

luật Việt Nam. Tài liệu quy định tại Điểm b phải được hợp pháp hóa lãnh 

sự). 

Trên đây là nội dung hướng dẫn hồ sơ và thủ tục hành chính cơ bản để Quý khách hàng tham 

khảo. Hồ sơ chi tiết sẽ được VN CONSULT hướng dẫn và hỗ trợ Quý khách hàng soạn 

thảo/hoàn thiện trong quá trình thực hiện dịch vụ.  
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Chi tiết vui lòng liên hệ: 

CÔNG TY LUẬT HỢP DANH VN CONSULT 

Số điện thoại: 024 6682 9898; 0166 6993293 (Ms. Tâm) 

Email: tampham@vnconsult.com.vn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


