
Bảng so sánh quyền lợi các gói PLDN

1. Tra cứu thủ tục, biểu mẫu pháp lý liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp

4. Lịch pháp lý cho doanh nghiệp

5. Phân tích các văn bản pháp luật liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp.

6. Hỗ trợ soạn thảo, rà soát hợp đồng và các biểu mẫu khác theo quy định của pháp luật

7. Hỗ trợ thực hiện các thủ tục pháp lý online

8. Phân tích chuyên sâu về hợp đồng, chỉ ra điểm có lợi /bất lợi đối với doanh 
nghiệp.

10. Công việc khác theo yêu cầu

9. Cử luật sư thuộc hệ thống LuatVietnam tham gia tư vấn chuyên sâu hoặc đại 
diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho khách hàng

3. Cung cấp gói tra cứu Nâng cao

2. Hỗ trợ giải đáp vướng mắc pháp lý phát sinh trong quá trình hoạt động

Giải đáp pháp luật liên quan đến việc xây dựng Điều lệ của doanh nghiệp; nội quy - 
quy chế của doanh nghiệp; quy trình làm việc; biểu mẫu trong quản lý hành chính 
nhân sự; bảo hiểm xã hội

Giải đáp pháp luật về lao động, tranh chấp lao động

Giải đáp pháp luật về cơ cấu tổ chức nội bộ trong doanh nghiệp, tranh chấp nội bộ 
doanh nghiệp

Hỗ trợ soạn thảo Điều lệ của doanh nghiệp; nội quy, quy chế hoạt động của doanh 
nghiệp

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Hỗ trợ soạn thảo văn bản (mẫu đơn công văn, quyết định, thông báo…) về lao động 
và trong quá trình giải quyết tranh chấp lao động

Các thủ tục khác.

Hỗ trợ soạn thảo văn bản (mẫu đơn, công văn, quyết định, thông báo..) đối với các 
thay đổi trong cơ cấu tổ chức nội bộ; giải quyết tranh chấp nội bộ của doanh nghiệp

Kiểm tra tính hợp pháp của các dự thảo hợp đồng và các văn bản liên quan đến hợp 
đồng

Hỗ trợ soạn thảo hợp đồng mẫu theo yêu cầu của doanh nghiệp

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp;

Giải đáp pháp luật trong quá trình giải quyết tranh chấp với đối tác, khách hàng; đề 
xuất phương án xử lý xung đột lợi ích với đối thủ cạnh tranh

Giải đáp pháp luật trong quá trình thực hiện các thủ tục hành chính như thông báo 
thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, đăng ký thay đổi nội dung giấy chứng nhận 
đăng ký doanh nghiệp; thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh

30 câu hỏi/tháng

Nâng cao 3

100 câu hỏi/tháng

Nâng cao 10

Không giới hạn

Nâng cao 20

Quyền lợi sử dụng
PLDN Vàng PLDN Bạch kim PLDN Kim cương

1 triệu VNĐ /tháng 3 triệu VNĐ /tháng Giá liên hệ


