
BẢNG SO SÁNH CÁC GÓI PHÁP LÝ DOANH NGHIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG LUẬT VIỆT NAM
Điện thoại: 0938361919

Website: LuatVietnam.vn

Email: cskh@luatvietnam.vn

Văn phòng Hà Nội
Tầng 1A,Toà nhà IC, 82 phố Duy Tân, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy,Thành phố Hà Nội

Văn phòng TP.Hồ Chí Minh
Tầng 5,Toà nhà Orchard Parkview,130-132 đường Hồng Hà, phường 9, quận Phú Nhuận,Thành phố Hồ Chí Minh

Pháp lý doanh nghiệp

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

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

4. Lịch pháp lý cho doanh nghiệp

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

6. Tư vấn các vướng mắc của doanh nghiệp tại văn phòng LuatVietnam hoặc 
trực tuyến bởi các chuyên gia pháp lý, luật sư giàu kinh nghiệm, uy tín

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

10. Kết nối đến luật sư thuộc hệ thống LuatVietnam tham gia tư vấn chuyên sâu 
hoặc đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp

11. Công việc khác phát sinh, liên quan đến các công việc trên

8. Cung cấp gói tra cứu Nâng cao

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

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

Giải đáp về xây dựng điều lệ, nội quy - quy chế, quy trình làm việc, biểu mẫu trong 
quản lý hành chính nhân sự, bảo hiểm xã hội

Giải đáp quy định về lao động, tranh chấp lao động

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

Điều lệ, nội quy, quy chế hoạt động của doanh nghiệp

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Thông báo lịch nộp các báo cáo, hồ sơ liên quan đến thuế, bảo hiểm, lao động

Mẫu đơn, công văn, quyết định, thông báo…về lao động

Các thủ tục khác…

Mẫu đơn, công văn, quyết định, thông báo…đối với các thay đổi trong nội bộ doanh 
nghiệp

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

Hợp đồng mẫu

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Thông báo các văn bản sắp có hiệu lực liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp

Giải đáp về việc 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 về thủ tục hành chính liên quan đến hoạt động của doanh nghiệp

30 câu hỏi/tháng

Nâng cao 3

Không giới hạn

Nâng cao 10

Không giới hạn

Nâng cao 10

Quyền lợi sử dụng PLDN Titan PLDN Vàng PLDN Bạch kim
1 triệu VNĐ /tháng 3 triệu VNĐ /tháng Giá liên hệ

Quét mã QR code để cài đặt ứng dụng

19006199
Hotline


