
TƯ VẤN THÀNH LẬP CÔNG TY VỐN VIỆT NAM 

Cảm ơn Quý khách đã quan tâm đến dịch vụ của VLC ! 

Cùng với sự phát triển của kinh tế, các doanh nghiệp cũng được xây dựng và hình  

Việc thành lập công ty hiện nay rất thuận lợi, chỉ cần cung cấp chứng minh nhân dân (hoặc hộ chiếu) 

thành viên góp vốn bản sao y công chứng mới nhất không quá 03 tháng. VLC gửi đến Qúy 

khách bảng giá các gói dịch vụ của cty VLC từ hoàn chỉnh đến đơn giản, Qúy khách chọn theo nhu 

cầu của Doanh nghiệp. Ngoài gói hoàn chỉnh, tất cả gói còn lại những công việc nào không có trong 

gói Qúy khách phải thực hiện ngay. 

Đến với VLC Quý khách không đi lại, không đợi chờ và được tư vấn tận nơi ! 

Các gói thành lập công ty  

Hiện tại VLC đang có 6 gói dịch vụ cho khách hàng lựa chọn để mở công ty  

STT Nội dung công việc Ghi chú 

 

Gói 1 

Hoàn 

chỉnh 

  Hoàn chỉnh hồ sơ xin cấp phép kinh doanh tại Sở 

Kế Hoạch Đầu Tư : Giấy phép + Dấu + Mã số doanh 

nghiệp 

 Thông báo mẫu dấu, đăng bố cáo trên cổng thông tin 

điện tử 

  Thiết lập hồ sơ kê khai thuế (sổ thành viên, cổ 

đông) ban đầu tại cơ quan thuế 

  Cử NV hướng dẫn khai thuế, giải trình với cơ quan 

thuế 

  Tư vấn thủ tục hóa đơn, mở tài khoản ngân hàng 

   Nộp tờ khai môn bài  

  Làm thông báo phát hành hóa đơn ( Chưa bao gồm 

lệ phí nhà in ) 

  Đăng ký Token (chữ ký số) 1 năm 

  Hướng dẫn và tư vấn miễn phí các vấn đề pháp lý 

căn bản của Doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt 

động. 

- Tổng phí : 4.000.000 

- Giảm phí : 400.000 

- Còn lại : 3.600.000 

Phí trên đã bao gồm lệ phí Sở KH – 

ĐT, lệ phí đăng báo điện tử, lệ phí 

dấu. 

   Hoàn chỉnh hồ sơ xin cấp phép kinh doanh tại Sở 

Kế Hoạch Đầu Tư : Giấy phép + Dấu + Mã số doanh 

- Tổng phí :    3.600.000 



Gói 2 

  

nghiệp 

  Thông báo mẫu dấu, đăng bố cáo trên cổng thông 

tin điện tử 

  Thiết lập hồ sơ kê khai thuế (sổ thành viên, cổ 

đông) ban đầu tại cơ quan thuế 

  Cử NV hướng dẫn khai thuế, giải trình với cơ quan 

thuế 

  Tư vấn thủ tục hóa đơn, mở tài khoản ngân hàng 

  Nộp tờ khai môn bài, Đăng ký Token (chữ ký số) 1 

năm 

  Hướng dẫn và tư vấn miễn phí các vấn đề pháp lý 

căn bản của Doanh nghiệp  trong suốt quá trình hoạt 

động. 

- Giảm phí : 400.000 

- Còn lại : 3.200.000 

 Phí trên đã bao gồm lệ phí Sở KH – 

ĐT, lệ phí đăng báo điện tử, lệ phí 

dấu. 

 

Gói 3 

  

 Hoàn chỉnh hồ sơ xin cấp phép kinh doanh tại Sở Kế 

Hoạch Đầu Tư : Giấy phép + Dấu + Mã số doanh 

nghiệp 

  Thông báo mẫu dấu, đăng bố cáo trên cổng thông 

tin điện tử 

  Thiết lập hồ sơ kê khai thuế (sổ thành viên, cổ 

đông) ban đầu tại cơ quan thuế 

  Cử NV hướng dẫn khai thuế, giải trình với cơ quan 

thuế 

  Tư vấn thủ tục hóa đơn, mở tài khoản ngân hàng 

   Nộp tờ khai môn bài  

  Làm thông báo phát hành hóa đơn ( Chưa bao gồm 

lệ phí nhà in ) 

  Hướng dẫn và tư vấn miễn phí các vấn đề pháp lý 

căn bản của Doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt 

động. 

- Tổng phí : 3.000.000 

- Giảm phí : 400.000 

- Còn lại : 2.600.000 

 Phí trên đã bao gồm lệ phí Sở KH – 

ĐT, lệ phí đăng báo điện tử, lệ phí 

dấu. 

 

Gói 4 

   Hoàn chỉnh hồ sơ xin cấp phép kinh doanh tại Sở 

Kế Hoạch Đầu Tư : Giấy phép  + Dấu + Mã số 

doanh nghiệp 

- Tổng phí : 2.400.000 

 Phí trên đã bao gồm lệ phí Sở KH – 

ĐT, lệ phí đăng báo điện tử, lệ phí 



    Thông báo mẫu dấu, đăng bố cáo trên cổng thông 

tin điện tử 

  Thiết lập hồ sơ kê khai thuế (sổ thành viên, cổ 

đông) ban đầu tại cơ quan thuế 

  Cử NV hướng dẫn khai thuế, giải trình với cơ quan 

thuế 

  Tư vấn thủ tục hóa đơn, mở tài khoản ngân hàng 

   Nộp tờ khai môn bài   

  Hướng dẫn và tư vấn miễn phí các vấn đề pháp lý 

căn bản của Doanh nghiệp  trong suốt quá trình hoạt 

động. 

dấu. 

 

Gói 5 

Đơn giản 

  Hoàn chỉnh hồ sơ xin cấp phép kinh doanh tại Sở 

Kế Hoạch Đầu Tư : Giấy phép + Dấu + Mã số doanh 

nghiệp 

  Thông báo mẫu dấu, đăng bố cáo trên cổng thông 

tin điện tử 

 Hướng dẫn và tư vấn miễn phí các vấn đề pháp lý 

căn bản của Doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt 

động. 

- Tổng phí :  1.900.000 

 Phí trên đã bao gồm lệ phí Sở KH – 

ĐT, lệ phí đăng báo điện tử, lệ phí 

dấu. 

 

Gói 6 

Siêu Rẻ 

  Hoàn chỉnh hồ sơ xin cấp phép kinh doanh tại Sở 

Kế Hoạch Đầu Tư : Giấy phép +  Mã số doanh 

nghiệp 

 Đăng bố cáo trên cổng thông tin điện tử  

 Hướng dẫn và tư vấn miễn phí các vấn đề pháp lý 

căn bản của Doanh nghiệp trong suốt quá trình hoạt 

động. 

- Tổng phí :  1.200.000 

 Phí trên đã bao gồm lệ phí Sở KH – 

ĐT, lệ phí đăng báo điện tử. 

 


