
 

   
CÔNG TY TNHH LUẬT PHÚC CẦU 

  

         

   BẢNG GIÁ DỊCH VỤ   

     

         

STT Dịch vụ Thời gian Phí nhà nước Phí dịch vụ Ghi chú Kết quả nhận được 

1 
Thành lập 

doanh nghiệp 

Không mua hoa đơn điện tử 

3-5 ngày 

400.000 1.200.000 Phí dịch vụ bao 

gồm phí nhà nước 

nhưng không bao 

gồm phí mua chữ kí 

số 

- Giấy chứng nhận đăng kí doanh 

nghiệp; 

- Con dấu;  

- Bộ hồ sơ DKKD để lưu trữ; 

- Biển hiệu (nếu KH có nhu cầu), 

chữ kí số. Mua hóa đơn điện tử 700.000 1.500.000 

2 Sửa đổi, bổ sung thông tin đăng kí doanh nghiệp 3-5 ngày 100.000 900.000 
Không bao gồm 

LPNN 

- Thông báo hồ sơ hợp lệ; 

- Giấy dkkd mới (trường hợp có 

giấy dkkd mới); 

3 
Giấy phép lao 

động 

Cấp mới 

20 -25 ngày 

600.000 5.000.000 
Không bao gồm 

LPNN - Giấy phép lao; 

- Biên lai thu phí nhà nước; 

- Bộ hồ sơ lưu trữ; 
Cấp lại (Gia hạn) 450.000 400.000 

Không bao gồm 

LPNN 

4 Thẻ Apec 

Cấp mới 6-12 tháng 1.200.000 9.000.000 

Không bao gồm 

LPNN 

- Thẻ Apec; 

- Biên lai thu phí nhà nước; 
Đã có văn bản cho phép sử dụng thẻ của 

UBND 
3-5 tháng 1.200.000 5.000.000 

Cấp đổi (do đổi Hộ chiếu, ...) 1-3 tháng 1.000.000 4.000.000 

5 Thẻ tạm trú 3-5 ngày Tùy thời hạn 150$ 
Không bao gồm 

LPNN 

- Thẻ tạm trú; 

- Hộ chiếu gốc; 

- Biên lai thu phí nhà nước; 

6 Visa 3-5 ngày Tùy thời hạn 150$ 
Không bao gồm 

LPNN 
Công văn cho phép nhập cảnh 

7 
Bảo hộ quyền 

tác giả 

- Tác phẩm văn học, khoa học, sách giáo 

khoa, giáo trình và Tác phẩm khác được thể 

hiện dưới dạng chữ viết hoặc ký tự; 

- Bài giảng, bài phát biểu và bài nói khác; 

- Tác phẩm báo chí; 

- Tác phẩm âm nhạc; 

- Tác phẩm nhiếp ảnh; 

15 ngày 100.000 3.000.000 Bao gồm LPNN 

- Giấy chứng nhận đăng ký 

quyền tác giả; 

- 01 bản tờ khai đăng ký quyền 

tác giả; 



- Tác phẩm kiến trúc; 

- Bản họa đồ, sơ đồ, bản đồ, bản vẽ liên quan 

đến địa hình, công trình khoa học; 

300.000 3.200.000 

- Tác phẩm tạo hình; 

- Tác phẩm mỹ thuật ứng dụng; 
400.000 3.300.000 

- Tác phẩm điện ảnh; 

- Tác phẩm sân khấu được định hình trên 

băng, đĩa; 

500.000 3.400.000 

Chương trình máy tính, sưu tập dữ liệu hoặc 

các chương trình chạy trên máy tính 
600.000 3.500.000 

8 
Đăng kí nhãn 

hiệu 

01 nhóm sản phẩm 

12-18 tháng 

925.000 3.500.000 

Bao gồm LPNN 

- Giấy xác nhận hồ sơ hợp; 

- 01 bản tờ khai đăng ký bảo hộ 

nhãn hiệu; Từ nhóm sp thứ 02 trở đi 

Thêm 180.000 

phí tra cứu 

thông tin và 

550.000 phí 

thẩm định cho 

mỗi nhóm 

(dưới 06 dịch 

vụ) 

Thêm 

3.000.000/nhóm 

9 Giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn vệ sinh thực phẩm 15-25 ngày 
 

9.000.000 Bao gồm LPNN 

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

an toàn vệ sinh thực phẩm; 

- Bộ hồ sơ lưu trữ; 

10 Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe oto 20-30 ngày 
 

3.500.000 Bao gồm LPNN 

- Giấy phép kinh doanh vận tải 

bằng xe oto; 

- Bộ hồ sơ lưu trữ; 

11 Giấy chứng nhận đủ điều kiện về an ninh, trật tự 5 ngày 300.000 15.000.000 
Không bao gồm 

LPNN 

- Giấy chứng nhận đủ điều kiện 

về an ninh, trật tự; 

- Bộ hồ sơ lưu trữ; 

12 Công bố mỹ phẩm nội địa 15-20 ngày 500.000 3.000.000 
Không bao gồm 

LPNN 

- Phiếu công bố sản phẩm mỹ 

phẩm sau khi thẩm định; 

- Bộ hồ sơ lưu trữ; 



13 
Giấy phép lữ 

hành 

Nội địa 
10 ngày 

3.000.000 8.000.000 
Bao gồm LPNN 

- Giấy phép lữ hành; 

- Bộ hồ sơ lưu trữ; 
Quốc tế 3.000.000 7.500.000 

14 Cấp mới giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 30-45 ngày 100.000 30.000.000 
Không bao gồm 

LPNN 

- Giấy chứng nhận đăng kí đầu 

tư; 

- Bộ hồ sơ lưu trữ; 

15 

Sửa đổi thông 

tin Giấy chứng 

nhận đăng ký 

đầu tư 

Thay đổi thông tin nhà đầu tư/ Bổ sung mục 

tiêu thực hiện dự án không có điều kiện/ 

Thay đổi địa điểm thực hiện dự án/Thay đổi 

cơ cấu góp vốn cho nhà đầu tư trong nước 

20-25 ngày 100.000 9.000.000 

Không bao gồm 

LPNN 

- Giấy chứng nhận đăng kí đầu 

tư; 

- Bộ hồ sơ lưu trữ; 

Bổ sung mục tiêu thực hiện dự án có điều 

kiện/Thời hạn hoạt động/ Thay đổi vốn đầu 

tư (vốn điều lệ)/ Thay đổi cơ cấu sở hữu vốn 

đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài 

30-35 ngày 100.000 22.000.000 

16 
Tư vấn quản trị 

Doanh nghiệp 

Tư vấn thường xuyên Hàng năm/hàng tháng 
 

Tối thiểu 

2.000.000/tháng 

hoặc 

20.000.000/năm 

Phí tính theo 

tháng/năm. Trường 

hợp vụ việc không 

mang tính thường 

xuyên, phí dịch vụ 

sẽ tính theo mục Tư 

vấn các vụ việc cụ 

thể. 

- Thư tư vấn, thư phúc đáp theo 

các vấn đề thường trực; 

- Các văn bản khác có liên quan; 

Tư vấn từng vụ 

việc 

Tư vấn soạn thảo hợp 

đồng, Tư vấn rà soát hợp 

đồng... 

Theo vụ việc 
 

Tối thiểu 

1.500.00/vụ việc 

Phí dịch vụ sẽ tính 

theo tính chất, thời 

gian tiến hành và 

lượng công việc 

phải làm. 

- Hợp đồng đã soạn thảo; 

- Các văn bản khác có liên quan; 

Các thủ tục hành chính, 

đăng kí doanh nghiệp, 

thay đổi thông tin đăng kí 

doanh nghiệp 

Xem chi tiết từ mục 1-15 

Hướng dẫn áp dụng pháp luật 

Dựa theo nhu cầu và tình 

hình hiện có của Doanh 

nghiệp, Luật Phúc Cầu 

biên soạn giáo trình và 

thiết kế số buổi học phù 

hợp. 

 

Tối thiểu 

2.000.000/buổi cho 

tối đa 05 người 

Phí dịch vụ sẽ tính 

theo thời gian 

truyền tải, lượng 

kiến thức và số 

lượng người tham 

gia. 

- Giáo trình hướng dẫn cụ thể cho 

doanh nghiệp; 

- Slide, video, các văn bản phục 

vụ cho việc hướng dẫn; 



Quản trị doanh nghiệp và kiểm soát rủi ro Theo vụ việc 
 

Tối thiểu 

1.500.000/vụ việc 

Phí dịch vụ sẽ tính 

theo tính chất, thời 

gian tiến hành và 

lượng công việc 

phải làm. 

- Thư tư vấn, thư trả lời, hợp 

đồng đã rà soát theo yêu cầu từng 

vụ việc; 

- Trao đổi qua email, điện thoại 

hoặc tham gia thảo luận trực tiếp; 

- Bộ quy trình quản trị, kiểm soát 

nội bộ,...tùy theo yêu cầu từng vụ 

việc; 

17 Quản trị nhân sự - lao động Theo vấn đề cần tư vấn 
 

Tối thiểu 

1.500.000/vấn đề 

Phí dịch vụ sẽ tính 

theo tính chất, thời 

gian tiến hành và 

lượng công việc 

phải làm. 

- Thư tư vấn, thư trả lời, hợp 

đồng đã rà soát theo yêu cầu từng 

vụ việc; 

- Trao đổi qua email, điện thoại 

hoặc tham gia thảo luận trực tiếp; 

- Nội quy lao động, Thỏa ước lao 

động tập thể, Chính sách tiền 

lương, Quy trình quản lý nhân 

sự...tùy theo yêu cầu từng vấn đề 

cụ thể. 

         

         

 *Lưu ý:  

- Thời gian tiến hành bắt đầu tính từ lúc nhận đủ hồ sơ hợp lệ từ Khách hàng; 

- Bảng phí cho Doanh nghiệp Startup áp dụng cho Doanh nghiệp hoạt động dưới 01 năm. Doanh nghiệp hoạt động trên 01 năm tính theo bảng phí bình 

thường. 

 

  

  

  

 


