
 
 

DỊCH VỤ THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH 
Những khó khăn Doanh Nghiệp làm thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh tại Sở KHĐT thường gặp là: Hồ sơ đăng 

ký kinh doanh phải làm theo mẫu của Bộ KHĐT. Không có nhiều thời gian đi lại. Thời gian thực hiện không phải là 5 ngày 
làm việc mà có thể 15 đếm 30 ngày nguyên nhân hồ sơ nộp  bị yêu cầu bổ sung... Quý Doanh Nghiệp hãy chọn một dịch 
vụ Uy Tín làm thay mình đó là cách tốt nhất để tiết kiệm chi phí, thời gian và nhân lực của Công ty. Hạy gọi cho Elaw 
những dịch vụ chuyên nghiệp, chi phí thấp nhất. "Elaw Hỗ Trợ Doanh Nghiệp" 

 

 DỊCH VỤ THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH GÓI 1 GÓI 2 GÓI 3 

 Giá dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh 900.000 1.500.000 2.500.000 

 Thời gian thực hiện 4 Ngày 4 Ngày 14 Ngày 

 Tư vấn và soạn thảo hồ sơ thay đổi ĐKKD ✓ ✓ ✓ 

 Nộp và theo giỏi hồ sơ tại Sở KHĐT ✓ ✓ ✓ 

Công bố đăng ký thay đổi  ✓ ✓ ✓ 

 Nhận giấy ĐKKD theo ủy quyền tại Sở KHĐT ✓ ✓ ✓ 

 Khắc dấu doanh nghiệp   ✓ ✓ 

 Quyết toán hồ sơ chuyển quận     ✓ 

 Hồ sơ quyết toán chuyển quận chỉ thực hiện khi thay đổi trụ sở công ty sang quận khác. 
 

DỊCH VỤ CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP 

GÓI DỊCH VỤ CHUYỂN ĐỔI GÓI 1 GÓI 2 GÓI 3 

 Giá dịch vụ chuyển đổi  1.800.000 2.200.000 2.800.000 

 Thời gian thực hiện thủ tục. 4 Ngày 4 Ngày 14 Ngày 

 Chuẩn bị hồ sơ. ✓ ✓ ✓ 

 Nộp hồ sơ ĐK tại Sở KHĐT. ✓ ✓ ✓ 

 Nhận kết quả giấy ĐKKD theo ủy quyền. ✓ ✓ ✓ 

Khắc dấu doanh nghiệp   ✓ ✓ 

 Quyết toán hồ sơ chuyển quận     ✓ 

 Dịch vụ tận nơi, nộp và nhận tất cả giấy phép, con dấu theo ủy quyền của Doanh Nghiệp. 

 
Chú ý 

- Gói dịch vụ trên bao gồm phí công bố nội dung đằng ký Doanh Nghiệp trên hệ thống thông tin quốc gia. 

- Dịch vụ thành lập công ty, thay đổi đăng ký kinh doanh nhanh 2,3 ngày có giấy phép. 
 
* Cam kết: 

 Thời gian lấy giấy phép kinh doanh đúng hẹn. 

 Dịch vụ tận nơi miễn phí. 

 Không phụ thu bất cứ phí dịch vụ nào khác. 
 

DỊCH VỤ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP ELAW : 

- Thành lập công ty.      - Dịch vụ Kế Toán Doanh Nghiệp. - Dịch vụ Chuyển đổi Doanh Nghiệp. 

- Thay đổi đăng ký kinh doanh.     - Dịch vụ Quyết Toán Thuế.  - Dịch vụ Mua & Bán Doanh Nghiệp. 

- Thành lập chi nhánh – VPĐD – ĐĐKD.  - Dịch vụ Giải Thể Doanh Nghiệp - Dịch vụ Tạm Ngừng -Cấp lại ĐKKD. 

- Dịch vụ chứng thư số      - Dịch vụ khắc dấu doanh nghiệp - Dịch vụ in hóa đơn VAT. 

- Dịch vụ đăng ký BHXH-BHYT.    - Dịch vụ quyết toán thuế.  - Dịch vụ làm sổ sách kế toán. 

- Dịch vụ hồ sơ nhanh 1->2 ngày có Giấy ĐKKD. Hotline : 0944.98.16.18  ( Hỗ trợ miễn phí 24/24). 

CÔNG TY CỔ PHẦN  DỊCH VỤ HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP ELAW 
Địa chỉ : 17 Hồ Bá Kiện, Phường 15, Quận 10, Thành Phố Hồ Chí Minh 

Hotline : 0944.98.16.18  P.Kế toán : 02839.79.83.64  P.Kinh doanh : 0944.98.16.18   

Hotmail : dkkd.ceo@gmail.com  Email : support@elaw.com.vn     Websile : http://elaw.com.vn/  

http://elaw.com.vn/
mailto:dkkd.ceo@gmail.com
mailto:support@elaw.com.vn
http://elaw.com.vn/

