
Tư vấn đầu tư  trong nước & nước ngoài

Viết bởi Administrator

1. Các dịch vụ trước khi tiến hành đầu tư. 
- Tư vấn về pháp luật, chính sách Đầu tư của Việt Nam nói chung và các chính sách pháp luật
liên quan đến từng lĩnh vực đầu tư cụ thể của nhà đầu tư;
 - Tư vấn lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp nhất cho mỗi dự án đầu tư trên cơ sở có lợi nhất
cho các nhà đầu tư;
- Tư vấn các thủ tục ưu đãi đầu tư: miễn giảm thuế, miễn giảm tiền thuê đất, hỗ trợ lãi suất…;
- Tư vấn đăng ký, xin hưởng ưu đãi đầu tư từ một số quỹ hỗ trợ của Chính phủ, Thành phố Hà
Nội, một số dự án được tài trợ của nước ngoài trong việc triển khai dự án khả thi về  phát triển
kinh doanh của doanh nghiệp.
- Tư vấn và lập hồ sơ dự án để xin phê chuẩn từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền và luận
chứng kinh tế kỹ thuật cho dự án;
 - Tư vấn thành lập doanh nghiệp: Cấp và điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư, giấy đăng ký
đầu tư;
- Tư vấn về các vấn đề  khác của doanh nghiệp: lao động, thuế, hợp đồng, tranh chấp kinh tế,
dân sự, chuyển giao công nghệ, hợp đồng li-xăng, đất đai, xây dựng, ...
 - Tư vấn doanh nghiệp trong việc chuyển giao công nghệ.
- Cung cấp thông tin đất đai, cơ chế tài chính về sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển
nhượng cho thuê lại dự án và nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
- Thực hiện uỷ quyền, đại diện nhà đầu tư liên hệ với các cơ quan chức năng để triển khai dự
án. 
2. Các dịch vụ khi nhà đầu tư tiến hành đầu tư:
   - Cung cấp, thu thập thông tin nghiên cứu và đánh giá thị trường cho các Doanh nghiệp có
nhu cầu.
    - Tư vấn về tính hợp pháp và soạn thảo các hợp đồng liên quan đến quá trình đầu tư;
    - Các dịch vụ khác mà nhà đầu tư có nhu cầu ( theo quy định của pháp luật);
3.   Thực hiện dịch vụ thủ tục đầu tư trọn gói:
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