
Thủ tục hành chính

Viết bởi Administrator

Tư vấn và dịch vụ về thủ tục hành chính:

  

1. Tư vấn:

  

+ Tư vấn hoặc soạn thảo các văn bản về thủ tục hành chính trong việc:

  

             - Xin cấp giấy chứng nhận, 

  

             - Góp vốn bằng nhà đất,

  

             - Cầm cố, thế chấp nhà đất,

  

             - Chuyển nhượng, cho thuê nhà đất;

  

+ Tư vấn hoặc soạn thảo các văn bản về thủ tục Đăng ký kinh doanh, thành lập tổ chức;

  

+Tư vấn thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh, chi nhánh, VPĐD, VPGD;

  

+ Tư vấn hoặc soạn thảo các văn bản về quyền tác giả, tác phẩm, chương trình thu âm, ghi
hình;

  

+ Tư vấn hoặc soạn thảo các văn bản đăng ký quyền sở hữ trí tuệ, sở hữu công nghiệp;
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+ Tư vấn hoặc soạn thảo các văn bản đang ký hợp đồng chuyển giao công nghệ, hợp đồng Li-
xăng.........

  

sdfghjkl;

  

2. Dịch vụ trọn gói:

  

+ Dịch vụ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà;

  

+ Dịch vụ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất;

  

+ Dịch vụ cấp Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất;

  

+ Dịch vụ cấp giấy phép xây dựng, khai thác nguồn nước ngầm;

  

+ Dịch vụ cấp giấy chứng nhận đầu tư, giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

  

+ Dịch vụ đăng ký thành lập doanh nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức nghề nghiệp;

  

+ Dịch vụ thay đổi đăng ký kinh doanh, thay đổi giấy phép đầu tư, đăng ký đầu tư;

  

+ Dịch vụ cấp giấy chứng nhận đánh giá tác động môi trường dự án, bản cam kết bảo vệ môi
trường;
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+ Dịch vụ cấp giấy chứng nhận bản quyền tác giả, tác phẩm, chương trình thu âm, ghi hình;

  

+ Dịch vụ đăng ký, bảo hộ Sáng chế, Kiểu dáng, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý, thiết kế mạch tích
hợp;

  

+ Dịch vụ cấp giấy chứng nhận chất lượng, đo lường sản phẩm, hàng hóa, giấy chứng nhận vệ
sinh an toàn thực phẩm...
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