
Thương mại 

Viết bởi Administrator

Trao đổi thương mại giữa các quốc gia là một trong những hoạt động để thúc đẩy sự phát triển
của quan hệ kinh tế quốc tế trên qui mô toàn cầu cũng như đối với mỗi quốc gia. Nhất là đối với
các doanh nghiệp xuất khẩu, doanh nghiệp kinh doanh, doanh nghiệp nhận chuyển giao công
nghệ, hợp đồng Li-xăng.....

  

Qui định và các hình thức về thương mại đã có trong Luật Thương mại nhưng để thực hiện
đúng cần phải tham khảo, nghiên cứu hàng loạt văn bản hướng dẫn và các quy ước về thương
mại quốc tế. Mặt khác, dể soạn thảo hợp đồng Quốc tế nhằm bảo đảm quyền lợi cao nhất cho
doanh nghiệp là một vấn đề hóc búa, phải xem xét đến từng câu chữ, từng điều khoản của hợp
đồng. 

  

Để tránh những vụ việc đáng tiếc như hợp đồng của hãng hàng không Vietnamairline với Luật
sư Ytalya; Liên đoàn bóng đá Việt Nam với Huấn luyện viên người 
Bỉ 
và để tiết kiệm thời gian quí giá của các doanh nghiệp, Văn phòng Luật sư Triệu Dũng và Cộng
sự tư vấn các dịch vụ sau :

  

1. Mua bán hàng hóa:
 + Tư vấn đàm phán ký kết hợp đồng với các đối tác nước ngoài;
 + Tư vấn, soạn thảo hợp đồng mua bán hàng hóa  trong nước và Quốc tế;
 + Tư vấn về các điều ước quốc tế, tập quán Thương mại Quốc tế;
 + Tư vấn các qui tắc Incomterms và biến tướng của Incomterms;
 + Tư vấn, đại diện giải quyết tranh chấp Thương mại Quốc tế;

  

2. Hợp đồng mua bán hàng hóa qua sở giao dịch hàng hóa trong nước và nước ngoài.

  

3. Hợp đồng cung ứng dịch vụ thương mại.

  

4. Các hình thức xúc tiến thương mại.
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5. Các quy định về quảng cáo thương mại.

  

6. Quy định và hợp đồng trưng bày, giới thiệu hàng hóa, dịch vụ.

  

7. Hội trợ triển lãm thương mại.

  

8. Các hoạt động trung gian thương mại: Đại diện, môi giới, ủy thác, đại lý.

  

9. Hợp đồng gia công thương mại.

  

10. Đấu giá hàng hóa trong thương mại.

  

11.Đấu thầu hàng hóa, dịch vụ thương mại.

  

12. Kinh doanh và hợp tác với nước ngoài dịch vụ Logistics.

  

13. Dịch vụ quá cảnh hàng hóa qua lãnh thổ Việt nam.

  

14. Dịch vụ giám định thương mại, cho thuê hàng hóa.

  

15. Nhượng quyền thương mại trong nước và quốc tế.
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16. Chế tài và giải quyết tranh chấp trong thương mại.
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