thủ tục thành lập công ty
Với kinh nghiệm hơn 5 năm trong lĩnh vực tư vấn và tiến hành các dịch vụ liên quan đến
luật doanh nghiệp, luật Đầu tư, luật lao động, luật đất đai, luật sở hữu trí tuệ và lĩnh vực
pháp lý.
Công ty Luật AMI đã hân hạnh được hỗ trợ cho số lượng lớn khách hàng, đối tác trên
bước đường kinh doanh thành công trong thời gian qua. Luật AMI đang mở rộng, phát
triển với tôn chỉ :

để phục vụ khách hàng tốt hơn trong lương lai

Hãy liên hệ với chúng tôi khi bạn cần, bất cứ khi nào bạn cần!

Tư vấn doanh nghiệp










Thành lập chi nhánh- văn phòng đại diện
Thành lập công ty 100% vốn nước ngoài
Thành lập công ty con
Thành lập công ty cổ phần
Thành lập công ty hợp danh
Thành lập công ty liên doanh
Thành lập công ty THNN 2 thành viên
Thành lập công ty TNHH
Thành lập công ty TNHH 1 thành viên

Dịch vụ khác








Bố cáo thành lập công ty
Công bố mỹ phẩm
Dịch vụ làm Visa, Hộ chiếu
Hợp pháp hóa lãnh sự
Thông báo hoạt động sàn giao
dịch bất động sản
Xin giấy phép kinh doanh lữ
hành quốc tế
Xin giấy phép lao động




Thành lập doanh nghiệp
Thành lập doanh nghiệp tư nhân

Tư vấn sở hữu trí tuệ






Chỉ dẫn địa lý
Đăng ký bản quyền tác giả
Đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp
Đăng ký bảo hộ sáng chế
Đăng ký nhãn hiệu



Đăng ký mã số mã vạch

Thay đổi, bổ sung









Thay đổi chi nhánh, văn phòng
đại diện
Thay đổi cổ đông công ty cổ
phần:
Thay đổi thành viên công ty
TNHH
Thay đổi tên công ty
Thay đổi vốn điều lệ công ty
Thay đổi đăng ký kinh doanh
Thay đổi địa chỉ trụ sở chính
của doanh nghiệp
Tạm ngừng, giải thể doanh
nghiệp

Đầu tư nước ngoài





Thành lập chi nhánh công ty
nước ngoài
Thành lập chi nhánh văn
phòng đại diện nước ngoài tại
Việt Nam
Điều chỉnh giấy chứng nhận
đầu tư

Một số nội dung tư vấn và dịch vụ do công ty Luật AMI cung cấp :











Tư vấn và hỗ trợ và trực tiếp tiến hành các thủ tục cho Doanh nghiệp: thành lập
công ty, Đăng ký kinh doanh, thay đổi, chuyển nhượng doanh nghiệp. Tư vấn
pháp luật thường xuyên cho doanh nghiệp.
Tư vấn và hỗ trợ và trực tiếp tiến hành hoàn tất các thủ tục xin cấp giấy chứng
nhận đầu tư, cấp phép chi nhánh, văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài
tại Việt Nam. Điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, lập dự án
Tư vấn sở hữu trí tuệ, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu, kiểu dáng công nhiệp, quyền tác
giả và quyền liên quan, hợp đồng chuyển giao quyền sở hữu công nghiệp;
Tư vấn và hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trong việc mua bán, chuyển nhượng, tặng
cho, cầm cố, thế chấp bất động sản và tài sản khác
Tư vấn hỗ trợ các cá nhân tổ chức và trực tiếp tiến hành các thủ tục trong việc xin
giấy phép lao động ,gia hạn giấy phép lao động, Xin cấp thẻ tạm trú, visa, lý lịch
tư pháp cho người nước ngoài tại Việt Nam.
Giấy chứng nhận đủ điều kiện về phòng cháy chữa cháy; Giấy phép thành lập lớp
mẫu giáo, nhóm trẻ, trường mầm non…

Với kiến thức chuyên môn, kinh nghiệm và sự năng động của các Luật sư, chuyên
viên tư vấn, Luật AMI cam kết sẽ đáp ứng được các yêu cầu của Quý khách hàng
trong khuôn khổ các quy định của Pháp Luật Việt Nam.

