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DANH MỤC DỊCH VỤ 
CUNG CẤP BỞI ASADONA 

Số: 30/2020/DSDV-ASDN   

Asadona thay mặt khách hàng thực hiện ĐỦ và ĐÚNG các thủ tục doanh nghiệp 

STT   Sản phẩm   Giá 

THỦ TỤC DOANH NGHIỆP VIỆT NAM   

  1  Thành lập doanh nghiệp trọn gói (đăng ký kinh doanh, đăng ký thuế lần đầu) 2.000.000  

  2  Thay đổi tên doanh nghiệp (có thay đổi con dấu)  1.600.000  

  3  Thay đổi địa chỉ trụ sở (cùng chi cục thuế)  1.200.000  

  4  Thay đổi địa chỉ trụ sở DKKD (khác chi cục thuế quản lý, có đổi dấu)  1.600.000  

  5  Tăng vốn điều lệ  1.200.000  

  6  Giảm vốn điều lệ  1.500.000  

  7  Thêm ngành, thay đổi ngành nghề kinh doanh  1.200.000  

  8  Thay đổi người đại diện pháp luật  1.500.000  

  9  Thay đổi thành viên công ty TNHH, thay đổi cổ đông công ty cổ phần 1.500.000  

 10  Chuyển nhượng doanh nghiệp 2.200.000  

11 
Chuyển đổi loại hình TNHH MTV - TNHH hai thành viên trở lên  
(không đổi dấu, không đổi tên) 

2.200.000 

12 Chuyển đổi loại hình TNHH MTV - TNHH - Cổ phần (có thay đổi dấu) 2.600.000 

 13  Cập nhật thay đổi thông tin đăng ký thuế (VD: Đăng ký tài khoản ngân hàng) 500.000  

 14  Cá nhân, tổ chức nước ngoài đăng ký mua phần vốn góp của công ty Việt Nam  22.000.000  

 15  Lập chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (chưa bao gồm con dấu) 1.200.000  
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HỘ KINH DOANH  

  1  Thành lập mới hộ kinh doanh 1.200.000  

  2  
Thay đổi thông tin hộ kinh doanh: Thay đổi bổ sung ngành nghề kinh doanh, 
thay đổi địa chỉ kinh doanh… 

900.000  

GIẤY PHÉP ĐỦ ĐIỀU KIỆN   

1 Giấy phép giáo dục dành cho Trung tâm ngoại ngữ  25.000.000  

2 Giấy phép giáo dục dành cho Trung tâm đào tạo kỹ năng sống  22.000.000  

3 Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh hóa chất 88.000.000  

4 Giấy phép đủ điều kiện sản xuất kinh doanh hóa chất danh mục có điều kiện  
 Báo sau 
khảo sát 

5 Xây dựng biện pháp phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất  
 Báo sau 
khảo sát 

6 Kế hoạch bảo vệ môi trường  35.000.000  

7 Đánh giá tác động môi trường  95.000.000  

8 Giấy phép đủ điều kiện kinh doanh gas (dành cho cơ sở kinh doanh gas) 70.000.000 

9 Giấy phép đủ điều kiện hoạt động ngành in  15.000.000  

10 Giấy chứng nhận đủ điều kiện phòng cháy chữa cháy 
Báo sau 
khảo sát 

11 Phương án phòng cháy chữa cháy 
 Báo sau 
khảo sát 

12 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện an ninh trật tự 
Dành cho công ty bảo vệ, nhà nghỉ, khách sạn, cầm đồ, quán karaoke 

 Báo sau 
khảo sát 

13 
Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm 
Dành cho quán cà phê, nhà hàng, công ty suất ăn công nghiệp, sản xuất và kinh 
doanh thực phẩm, trang trại, cung cấp thực phẩm tươi sống. 

 9.000.000  

14 Đăng ký mã vạch (1 mã doanh nghiệp, 1 nhóm sản phẩm) 4.000.000 

15 Đăng ký nhãn hiệu (1 mã ngành Ni-xơ, 1 nhóm sản phẩm 6 mã) 3.500.000  
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THỦ TỤC DOANH NGHIỆP NƯỚC NGOÀI  

  1   Lập dự án đầu tư lĩnh vực sản xuất trong khu công nghiệp 3.300 USD  

  2   Lập dự án đầu tư lĩnh vực thương mại  3.000 USD  

  3   Bổ sung mục tiêu dự án đầu tư  
Báo sau 
khảo sát  

  4   Tăng tổng vốn đầu tư  
Báo sau 
khảo sát  

  5   Tăng vốn điều lệ (vốn góp)  
 Báo sau 
khảo sát 

  6   Thêm địa điểm thực hiện dự án trên giấy chứng nhận đầu tư  
 Báo sau 
khảo sát 

  7   Thay đổi thông tin chủ đầu tư: người đại diện, địa chỉ,.... của chủ đầu tư  
 Báo sau 
khảo sát 

  8   Giãn tiến độ thực hiện dự án  
 Báo sau 
khảo sát 

  9   Chuyển nhượng dự án  
Báo sau 
khảo sát 

 10  
Thay đổi chứng nhận đầu tư trong trường hợp chia, tách, sáp nhập, hợp nhất, 
chuyển đổi loại hình doanh nghiệp...  

Báo sau 
khảo sát 

11 Đưa nhà xưởng vào giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 
Báo sau 
khảo sát 

DỊCH VỤ QUẢN TRỊ VĂN PHÒNG 

1 Cho thuê văn phòng chia sẻ (1 chỗ ngồi, lễ tân, tiện ích văn phòng) 
1.000.000/ 

tháng 

2 Cho thuê địa chỉ đặt trụ sở (đặt bảng hiệu, lễ tân) 
500.000/ 

tháng 

3 Quản lý sổ sách kế toán, báo cáo thuế đúng hạn 
1.000.000/ 

tháng 

4 Đăng ký bảo hiểm xã hội 
300.000/1 

người 

5 Rà soát sổ sách kế toán, xử lý vụ việc thanh tra kiểm tra quyết toán thuế 
Báo sau 
khảo sát 

6 Thiết kế logo, bộ nhận diện thương hiệu, in ấn chuẩn bị tài liệu kinh doanh 
Báo sau 
khảo sát 

Bảng giá trên có giá trị tham khảo, giá thực tế là giá báo khi đã tiếp nhận yêu cầu và thông tin 
đặt hàng của khách hàng. 


