
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Công ty Luật hợp danh VN 

CONSULT (“VN CONSULT”) 

được quản lý, điều hành bởi các 

luật sư có trình độ, kinh nghiệm 

và đã từng đảm trách việc tư vấn 

pháp lý và giải quyết tranh chấp 

cho nhiều doanh nghiệp lớn trong 

và ngoài nước. 

Mục tiêu trọng tâm của VN 

CONSULT là cung cấp dịch vụ tư 

vấn pháp lý, hỗ trợ và song hành 

cùng với sự phát triển của các 

doanh nghiệp. 

Các dịch vụ pháp lý chính mà VN 

CONSULT cung cấp gồm:  

- Tư vấn pháp luật thường 

xuyên; 

- Tư vấn đầu tư; 

- Tư vấn pháp lý lĩnh vực bất 

động sản; 

- Tư vấn thành lập, thay đổi 

ĐKKD; 

- Tư vấn mua bán, sáp nhập, 

tái cơ cấu doanh nghiệp; 

- Tư vấn soạn thảo hợp đồng; 

- Đại diện cho doanh nghiệp/cá 

nhân giải quyết tranh chấp 

tại Tòa án/Trọng tài; 

- Dịch vụ thu hồi công nợ 

(Chi tiết về dịch vụ, vui lòng tham 

khảo TẠI ĐÂY) 

 

 

       

BẢN TIN PHÁP LUẬT  

 Ngày  25  tháng 09 năm 2018 

 

Nghị định số 108/2018/NĐ-

CP ngày 23/8/2018 của Chính phủ 

về việc sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 78/2015/NĐ-CP 

ngày 14/9/2015 của Chính phủ về 

đăng ký doanh nghiệp có hiệu lực 

từ ngày 10/10/2018, trong đó, nổi 

bật một số điểm mới sau: 

 
Một là, không bắt buộc phải đóng 

dấu trong giấy đề nghị đăng ký doanh 

nghiệp, thông báo thay đổi nội dung 

đăng ký doanh nghiệp và các nghị 

quyết, quyết định, biên bản họp trong 

hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. ( Khoản 

1, Điều 1) 

Hai là, văn bản ủy quyền cho cá nhân 

thành lập doanh nghiệp không cần 

công chứng, chứng thực. ( Khoản 2, 

Điều 1) 

Ba là, doanh nghiệp có thể đăng ký 

chuyển đổi loại hình đồng thời đăng 

ký thay đổi nội dung đăng ký doanh 

nghiệp, trừ trường hợp đăng ký thay 

đổi người đại diện theo pháp luật. 

( Khoản 5 Điều 1) 

Bốn là, có quy định rõ ràng về việc 

chuyển đổi từ hộ kinh doanh thành 

doanh nghiệp. (Khoản 6, Điều 1) 

Năm là, đối với địa điểm kinh doanh, 

Nghị định mới cho phép doanh 

nghiệp được đăng ký địa điểm kinh 

doanh ở ngoài địa chỉ đăng ký trụ sở 

chính, không còn bắt buộc doanh 

nghiệp chỉ được lập địa điểm kinh 

doanh tại tỉnh, thành phố trực thuộc 

Trung ương nơi doanh nghiệp đặt trụ 

sở chính. ( Khoản 9, Điều 1) 

Sáu là, thủ tục thông báo mẫu con 

dấu của doanh nghiệp có thể thực 

hiện trực tuyến qua mạng và không 

cần nộp thêm hồ sơ giấy đến Phòng 

ĐKKD (khoản 10 Điều 1). 

Bảy là, trường hợp giảm vốn Điều 

lệ, doanh nghiệp phải cam kết bảo 

đảm thanh toán đủ các Khoản nợ và 

các nghĩa vụ tài sản khác sau khi 

giảm vốn và không cần nộp báo cáo 

tài chính ( Khoản 14, Điều 1) 

Tám là, có thể đề nghị công bố nộp 

dung đăng ký doanh nghiệp ngay sau 

khi nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

( trước đây là đề nghị công bố sau khi 

nhận được kết quả) bỏ quy định nộp 

phí khi công bố nội dung đăng ký 

doanh nghiệp mới. (Khoản 17, Điều 

1) 

Ngoài ra, các thủ tục quan trọng khác 

như: đăng ký doanh nghiệp qua 

mạng điện tử; đăng ký thay đổi vốn 

điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp; thay 

đổi thông tin của cổ đông sáng lập; ... 

cũng có sửa đổi tại Nghị định này. 

 

 

 

https://luatvietnam.net/vbpl/93352/dang-ky-kinh-doanh/sua-doi-nhieu-quy-dinh-quan-trong-ve-dang-ky-doanh-nghiep-.html
https://luatvietnam.net/vbpl/93352/dang-ky-kinh-doanh/sua-doi-nhieu-quy-dinh-quan-trong-ve-dang-ky-doanh-nghiep-.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THỦ TỤC 

LẬP ĐỊA ĐIỂM  

KINH DOANH 

Địa điểm kinh doanh của doanh 
nghiệp có thể ở ngoài địa chỉ 
đăng ký trụ sở chính. 
Doanh nghiệp chỉ được lập địa 
điểm kinh doanh tại tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung 
ương nơi doanh nghiệp đặt trụ 
sở chính hoặc đặt chi nhánh. 
 
- Cơ quan có thẩm quyền: 
Phòng đăng ký kinh doanh – Sở 
Kế hoạch và đầu tư Hà Nội 
 
- Hồ sơ: 01 bộ hồ sơ. 

 + Thông báo lập điểm kinh 

doanh (theo mẫu) 

+ Quyết định bổ nhiệm Người 

đứng đầu điểm kinh doanh; 

+ Bản sao Giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động của doanh 

nghiệp. 

 

- Thời hạn giải quyết: 05 – 07 

ngày làm việc 

 

- Kết quả: Trường hợp doanh 

nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng 

ký kinh doanh cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký địa điểm kinh 

doanh 

 

 

 

 

Nghị định số 139/2018/NĐ-CP ngày 

8/10/2018 của Chính phủ quy định 

về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe 

cơ giới. 

 
Nghị định này cũng chỉ cho phép 

doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ 

kiểm định xe ô tô sau khi được cấp 

giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt 

động. 

Ngoài ra, theo quy định mới, 

doanh nghiệp kinh doanh kiểm định 

xe ô tô phải độc lập về pháp lý và độc 

lập về tài chính đối với các tổ chức, cá 

nhân kinh doanh vận tải bằng xe ô tô 

và bảo dưỡng, sửa chữa xe ô tô. 

Tính độc lập về pháp lý và độc lập 

về tài chính được hiểu như sau: 

+ Không cùng thuộc một cơ quan 

hoặc tổ chức trực tiếp quản lý; 

+ Tổ chức, cá nhân kinh doanh vận 

tải bằng xe ô tô và bảo dưỡng, sửa 

chữa xe ô tô không nắm giữ cổ phần 

hoặc góp vốn trên 10% tại doanh 

nghiệp kiểm định. 

Nghị định có hiệu lực thi hành kể 

từ ngày 01/01/2019 và thay thế Nghị 

định63/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016. 

Nghị định số 142/2018/NĐ-

CP ngày 9/10/2018 của Chính phủ 

về việc sửa đổi một số quy định về 

điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 

Nghị định cắt giảm một số điều 

kiện kinh doanh quy định tại các Nghị  

 

  ĐIỀU KIỆN KINH DOANH 

định sau: Nghị định 98/2010/NĐ-

CP về kinh doanh cửa hàng mua bán 

di vật, cổ vật; Nghị định 

61/2016/NĐ-CP về kinh doanh giám 

định cổ vật và hanh nghề tu bổ di tích; 

Nghị định 54/2010/NĐ-CP về kinh 

doanh sản xuất phim; Nghị định 

106/2016/NĐ-CP về kinh doanh hoạt 

động thể thao; Nghj định 

168/2017/NĐ –Cp về kinh doanh 

khách sạn, cơ sở lưu trú du lịch; Nghị 

định 79/2012/NĐ-CP về biểu diễn 

nghệ thuật, sản xuất bản ghi âm, ghi 

hình ca múa nhạc, sân khấu; Nghị 

định 103/2009/NĐ-CP về kinh doanh 

vũ trường, karaoke, trò chơi điện tử). 

 

Theo đó, đối với lĩnh vực kinh 

doanh sản xuất phim được điều chỉnh 

giảm mức vốn pháp định từ 1 tỷ đồng 

(Điều 11 Nghị định 54/2010/NĐ-

CP ) xuống còn 200 triệu đồng (Điều 

3). 

Lĩnh vực kinh doanh khách sạn, 

cơ sở lưu trú du lịch cũng được gỡ bỏ 

một số điều kiện như: có hệ thống 

điện, hệ thống cấp nước sạch; có 

người quản lý, nhân viên được tập 

huấn về nghiệp vụ du lịch... (Điều 5). 

Đối với cơ sở kinh doanh vũ 

trường, karaoke thì được gỡ bỏ một 

số điều kiện liên quan đến quy hoạch, 

ánh sáng, âm thanh, địa điểm kinh 

doanh... (Điều 7). 

Nghị định có hiệu lực thi hành kể 

từ ngày ký ban hành. 

 

 

 

https://luatvietnam.net/vbpl/94385/o-to--xe-may/dieu-kien-kinh-doanh-moi-doi-voi-doanh-nghiep-kiem-dinh-xe-o-to.html
https://luatvietnam.net/vbpl/77428/o-to--xe-may/dieu-kien-kinh-doanh-nganh-kiem-dinh-xe-o-to-.html
https://luatvietnam.net/vbpl/94351/van-hoa--the-thao/cat-giam-dieu-kien-kinh-doanh-khach-san-vu-truong-karaoke-va-san-xuat-phim.html
https://luatvietnam.net/vbpl/94351/van-hoa--the-thao/cat-giam-dieu-kien-kinh-doanh-khach-san-vu-truong-karaoke-va-san-xuat-phim.html
https://luatvietnam.net/vbpl/39349/van-hoa--the-thao/quy-dinh-ve-bao-ton-cac-di-tich-di-san-van-hoa-.html
https://luatvietnam.net/vbpl/39349/van-hoa--the-thao/quy-dinh-ve-bao-ton-cac-di-tich-di-san-van-hoa-.html
https://luatvietnam.net/vbpl/37259/van-hoa--the-thao/chinh-sach-uu-dai-danh-cho-phim-viet-nam-.html
https://luatvietnam.net/vbpl/37259/van-hoa--the-thao/chinh-sach-uu-dai-danh-cho-phim-viet-nam-.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

DỊCH VỤ TƯ VẤN PHÁP 
LUẬT THƯỜNG XUYÊN 

Với mục tiêu cung cấp ý kiến tư 

vấn pháp lý nhằm hỗ trợ khách 

hàng nắm vững pháp luật trong 

kinh doanh, chúng tôi cung cấp các 

gói dịch vụ tư vấn pháp luật 

thường xuyên cho doanh nghiệp. 

Với các gói dịch vụ tư vấn thường 

xuyên này, chúng tôi sẽ: 

- Tư vấn, giải đáp các các vấn đề 

pháp lý phát sinh trong quá trình 

hoạt động kinh doanh của doanh 

nghiệp 

- Soát xét, hỗ trợ doanh nghiệp 

hoàn thiện các hợp đồng, quy chế, 

quy định nội bộ của doanh nghiệp; 

- Tư vấn, đại diện cho doanh 

nghiệp đàm phán, ký kết hợp đồng 

hoặc giải quyết các tranh chấp. 

Chúng tôi đề cao sự gắn bó, kết nối 

giữa doanh nghiệp với VN 

CONSULT hơn mục tiêu lợi 

nhuận. Do vậy, doanh nghiệp chỉ 

phải trả một mức phí rất thấp 

nhưng hiệu quả và giá trị đem lại 

cho doanh nghiệp không nhỏ. 

 

Quyết định số 1269/ QĐ-BXD ngày 

9/10/2018 của Bộ Xây dựng về việc 

công bố Danh mục thủ tục hành 

chính thực hiện tiếp nhận và trả kết 

quả tại Bộ phận Một cửa của Bộ 

Xây dựng.  Quyết định có hiệu lực 

kể từ ngày ký. 

 

Các thủ tục hành chính sau đây sẽ 

được giải quyết theo cơ chế một cửa 

tại Bộ Xây dựng: 

- Cấp giấy phép xây dựng cấp đặc 

biệt. 

- Điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy 

phép xây dựng công trình cấp đặc 

biệt. 

- Cấp chứng chỉ hành nghề xây dựng 

hạng I. 

- Cấp nâng hạng chứng chỉ hành nghề 

xây dựng (hạng I). 

- Điều chỉnh, bổ sung chứng chỉ hành 

nghề xây dựng hạng I. 

- Cấp lại chứng chỉ hành nghề xây 

dựng hạng I (bị thu hồi). 

- Cấp lại chứng chỉ hành nghề xây 

dựng hạng I (bị mất, hư hỏng, hết 

hạn). 

- Cấp lại chứng chỉ hành nghề xây 

dựng hạng I (do lỗi của cơ quan cấp). 

- Chuyển đổi chứng chỉ hành nghề 

hạng I của cá nhân nước ngoài. 

- Cấp chứng chỉ năng lực hoạt động 

xây dựng hạng I. 

- Cấp lại chứng chỉ năng lực hoạt  

 

 

 

động xây dựng hạng I. 

- Điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng 

chỉ năng lực hoạt động xây dựng 

hạng I. 

- Điều chỉnh hạng chứng chỉ năng lực 

hoạt động xây dựng ( hàng I) 

- Thẩm định dự án/ dự án điều chỉnh 

hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/ thiết 

kế cơ sở điều chỉnh. 

- Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ 

thuật / Báo cáo kinh tê – kỹ thuật điều 

chỉnh’ thiết kế bản vẽ thi công, dự 

toán xây dựng điều chỉnh. 

- Thẩm định thiết kê, dự toán xây 

dựng điều chỉnh. 

- Cấp giấy phép hoạt động xây dựng 

cho tổ chức, cá nhân nước ngoài hoạt 

động xây dựng tại Việt Nam. 

- Điều chỉnh giấy phép hoạt động xây 

dựng cho tổ chức, cá nhân nước 

ngoài hoạt động xây dựng tại Việt 

Nam. 

Công văn số 2475/ BXD - 

VLXD ngày 4/10/2018 của Bộ Xây 

dựng về việc hướng dẫn xuất khẩu 

đá xây dựng. 

Tại công văn này, theo quy định 

tại Thông tư 05/2018/TT-BXD, khi 

xuất khẩu đá xây dựng, doanh nghiệp 

không phải nộp Giấy chứng nhận đầu 

tư dự án chế biến khoáng sản. Thay 

vào đó, chỉ cần xuất trình giấy tờ 

chứng minh đá xuất khẩu có nguồn 

gốc hợp pháp (như Giấy phép khai 

thác còn hiệu lực...) theo quy định tại 

khoản 2 Điều 3 Thông 

tư 05/2018/TT-BXD . 

Lưu ý, đối với đá xây dựng chỉ 

được xuất khẩu khi đáp ứng quy 

cách, chỉ tiêu kỹ thuật nêu tại Phụ lục 

I Thông tư 05/2018/TT-BXD . 

 

LIÊN HỆ 

CÔNG TY LUẬT HỢP DANH VN CONSULT 

Ms Lưu Huệ Phương – Tel: 024 6682 9898 / 01677 352 470 

Email: contact@vnconsult.com.vn – Website: vnconsult. 

XÂY DỰNG 

https://luatvietnam.net/vbpl/94396/xay-dung/18-thu-tuc-cap-phep-xay-dung-duoc-giai-quyet-theo-co-che-mot-cua.html
https://luatvietnam.net/vbpl/94356/khoang-san/xuat-khau-da-xay-dung-mien-nop-gcn-dau-tu-du-an-che-bien-khoang-san.html
https://luatvietnam.net/vbpl/94356/khoang-san/xuat-khau-da-xay-dung-mien-nop-gcn-dau-tu-du-an-che-bien-khoang-san.html
https://luatvietnam.net/vbpl/92636/khoang-san/thay-moi-danh-muc-khoang-san-lam-vlxd-duoc-phep-xuat-khau-.html
https://luatvietnam.net/vbpl/92636/khoang-san/thay-moi-danh-muc-khoang-san-lam-vlxd-duoc-phep-xuat-khau-.html
https://luatvietnam.net/vbpl/92636/khoang-san/thay-moi-danh-muc-khoang-san-lam-vlxd-duoc-phep-xuat-khau-.html
mailto:contact@vnconsult.com.vn

