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Giới thiệu
LuatVietnam

Dưới sự bảo trợ và cung 
cấp dữ liệu từ Trung tâm 
Thông tin thư viện và 
Nghiên cứu khoa học 
thuộc Văn phòng 
Quốc hội

Website tra cứu
văn bản Pháp Luật 
uy tín

Có hàng trăm nghìn 
văn bản (tiếng Việt - 
tiếng Anh) và được 
cập nhật liên tục 
trong ngày

Đội ngũ 
chuyên gia pháp lý, 
luật sư uy tín

Với nhiều năm kinh nghiệm 
trong công tác pháp chế 
doanh nghiệp

Hoạt động 
từ năm 2000

Trong việc tiếp cận, 
phân tích văn bản 
pháp luật

Có 12 triệu lượt 
truy cập/tháng

Sở hữu các kênh thông 
tin pháp luật có tương 
tác cao: Fanpage, 
Youtube, Tiktok…

Đối tác của 
nhiều doanh nghiệp,
tổ chức

Trong và ngoài nước

Đội ngũ biên tập viên
giàu kinh nghiệm,
nhạy bén
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Dịch vụ của
LuatVietnam
Tra cứu văn bản 

Pháp lý doanh nghiệp

Dịch vụ dịch thuật

Tổng đài 19006199 

Dịch vụ nội dung

Phân tích văn bản mới liên quan 
đến doanh nghiệp

Soạn thảo, rà soát hợp đồng, biểu mẫu 
Lịch pháp lý: thông báo lịch nộp 
báo cáo thuế, lao động, bảo hiểm... 

Hỗ trợ làm thủ tục pháp lý online

Cung cấp gói tra cứu nâng cao 10 
Giải đáp vướng mắc về pháp lý

Phân tích chuyên sâu về hợp đồng 
chỉ ra điểm lợi, bất lợi 

Kết nối đến luật sư để tư vấn chuyên sâu 

Pháp lý doanh nghiệp giúp gì cho bạn
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QUYỀN LỢI SỬ DỤNG

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

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

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

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
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 dcủa doanh nghiệp 

3. Hỗ trợ soạn thảo, rà soát hợp đồng và các biểu mẫu 
khác theo quy định của pháp luật
Điều lệ, nội quy, quy chế hoạt động của doanh nghiệp
Hợp đồng mẫu 
Mẫu đơn, công văn, quyết định, thông báo… về lao động
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 
vvà các văn bản khác liên quan 

4. Lịch pháp lý cho doanh nghiệp
Thông báo lịch nộp các báo cáo, hồ sơ liên quan đến thuế, 
bảo hiểm, lao động 
Thông báo các văn bản sắp có hiệu lực liên quan đến hoạt động 
của doanh nghiệp

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

8. Cung cấp gói tra cứu Nâng cao

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 vicác công việc trên 

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp
Các thủ tục khác…

PLDN
Titan

(1 triệu/tháng) (Liên hệ)

PLDN 
Vàng

Quyền lợi và bảng giá các gói
Pháp lý Doanh Nghiệp

PLDN 
Bạch Kim

Không giới hạnKhông giới hạn30câu hỏi
/tháng

(3 triệu/tháng)

Nâng cao 10Nâng cao 10Nâng cao 3
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Cam kết của
LuatVietnam

Đối tác,
Khách hàng

Tổng Công ty Gas 
Petrolimex - CTCP

Tổng Công ty 
Xi măng Việt Nam

Thanh tra huyện 
Quế Võ Tỉnh 
Bắc Ninh

Cục Quản lý 
thị trường tỉnh 
Quảng Ninh

Trung tâm 
Internet Viet Nam 

(VNNIC)

Công ty TNHH MTV
Viễn thông Quốc Tế

FPT

Công ty TNHH 
SCG Việt Nam

Tổ chức Sáng kiến 
Thương mại 
Bền vững - IDH

Công ty TNHH 
Nomura Real Estate 

Việt Nam

Công ty TNHH 
E-Mart Việt Nam

Công ty TNHH 
Welstory 
Việt Nam

Công ty TNHH 
Federal - Mogul 
Việt Nam

Công ty TNHH 
Vietnam Biken 

Công ty Cổ phần 
thời trang 
GENVIET

Công ty TNHH 
Cánh đồng vàng

Công ty Cổ phần 
Cảng DVDK 
Tổng hợp PTSC 
Thanh Hóa

Công ty Cổ phần 
Quốc tế 
TM GROW

Công ty Cổ phần 
Hợp tác giáo dục 
Việt Nam

Nhanh chóng
Gửi thông tin ngay trong 24h, 
kể từ khi:
 • Văn bản nổi bật được cập nhật
• Nhận được yêu cầu của 
 khách hàng

Thông tin văn bản, biểu mẫu… 
và nội dung giải đáp vướng mắc 
được đảm bảo chuẩn xác, 
đáng tin cậy nhất

Chính xác

Biên tập viên, chuyên gia pháp lý 
và luật sư hỗ trợ tận tâm, 
nhiệt tình, giúp khách hàng 
giải quyết tận cùng vấn đề

Tận tâm

Giá dịch vụ được thiết kế ở mức 
phù hợp, nhằm giúp doanh nghiệp
tối ưu chi phí

Chi phí hợp lý



Hành trình của
LuatVietnam

Khai trương trang web Cơ sở dữ liệu Luật Việt Nam dưới sự bảo trợ và cung cấp 
dữ liệu từ Trung Tâm Thông tin thư viện và Nghiên cứu khoa học (Văn phòng Quốc hội).

5 tháng 10

2000

Trang web đổi tên thành Luật Việt Nam với tên miền: 
LuatVietnam.com.vn, tên miền thân thiện và dễ nhớ với người dùng.

Ra mắt tiện ích tra cứu Hiệu lực văn bản, cập nhật thông tin về văn bản 
hết hiệu lực, văn bản được sửa đổi, bổ sung, liên kết trực tiếp tới văn bản thay thế.

Trang web Luật Việt Nam chuyển sang tên miền cấp 2 tại địa chỉ:
LuatVietnam.vn đạt dấu mốc phát triển với hơn 500,000 người sử dụng.

Ra mắt dịch vụ Bản dịch tiếng Anh với bản dịch được cung cấp 
từ Thông tấn xã Việt Nam - đơn vị duy nhất tại Việt Nam được giao nhiệm vụ 

chịu trách nhiệm xuất bản và phát hành Công báo tiếng Anh.
Hoàn thành Bộ pháp điển thử nghiệm về Sở hữu trí tuệ cho Thanh tra 
Bộ Khoa học và Công nghệ, với sự hỗ trợ của Chương trình Hỗ trợ kỹ thuật 
thực thi Hiệp định Thương mại Việt Nam - Hoa Kỳ (STAR).

Luật Việt Nam được Bộ Tư pháp mời tham gia Ban soạn thảo Nghị định 
hướng dẫn Pháp lệnh Pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật.

Tháng 1

2004

Tháng 8

Tháng 7

2006

Tháng 8

2010

Tháng 9

2012

Tháng 11

2018

Tháng 3

2020

Tháng 7

2021

Tháng 11

2021

2003

2006

2010
Tháng 1

2018
Tháng 1

2011

2019
Tháng 9

2020
Tháng 8

2021
Tháng 9

Ra mắt tiện ích tra cứu Thời điểm áp dụng văn bản, giúp khách hàng 
xác định chính xác ngày có hiệu lực của văn bản và các văn bản liên quan.
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Ra mắt sản phẩm Hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 
ngành Ngân hàng bằng phần mềm cho Ngân hàng.

Ra mắt giao diện LuatVietnam v4.0, 
Giao diện hiện đại tích hợp nhiều tính năng và tiện ích mới.

Bổ sung tính năng Chỉ dẫn nội dung thay đổi và Nội dung MIX.

LuatVietnam kết nối với các luật sư, văn phòng luật uy tín trong cả nước xây dựng 
trang Luật sư tư vấn, tư vấn pháp luật cho người dùng trong nhiều lĩnh vực.

Ra mắt Chuyên trang Covid-19, tập hợp các văn bản về Covid-19 
theo từng chủ đề cùng các bài viết liên quan.

Cung cấp dịch vụ tổng đài 19006192 - hỗ trợ giải đáp vướng mắc 
về các quy định của pháp luật.

Bàn giao Hệ thống pháp điển Quy chế quản lý nội bộ cho EVN.

Ra mắt tính năng So sánh văn bản cũ - mới.

2022
Tháng 4

Cung cấp dịch vụ hỗ trợ Pháp lý doanh nghiệp.

Cung cấp dịch vụ Dịch thuật và dịch vụ Nội dung. 
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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.

Điện thoại: 0938 36 1919
Website: LuatVietnam.vn
Email: cskh@luatvietnam.vn

Hotline: 19006199

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


