TH TC CHUYN I CÔNG TY C PHN THÀNH CÔNG TY TNHH MT THÀNH VIÊN DO CÁ NHÂN
LÀM CH S HU
A. Thành phn h s
1. Giy ngh ng ký doanh nghip (mu quy nh);
2. iu l (mu tham kho);
3. Bn sao hp l mt trong các giy t chng thc cá nhân còn hiu lc: Th cn cc công dân hoc Chng minh
nhân dân hoc H chiu;
4. Hp ng chuyn nhng phn vn góp (mu tham kho) hoc các giy t chng minh hoàn tt vic chuyn nhng
hoc tha thun góp vn u t hoc vn bn xác nhn quyn tha k hp pháp;
5. Quyt nh ca i hi ng c ông v vic chuyn i công ty;
6. Bn sao hp l biên bn hp ca i hi ng c ông v vic chuyn i công ty;
7. Giy gii thiu ngi np h s.
B. S lng h s: 01 b
C. Thi hn gii quyt: 05 ngày làm vic k t ngày nhn h s hp l
D. C quan tip nhn h s: B phn mt ca S K hoch và u t
TH TC CHUYN I CÔNG TY C PHN THÀNH CÔNG TY TNHH MT THÀNH VIÊN DO T CHC LÀM
CH S HU
A. Thành phn h s
1. Giy ngh ng ký doanh nghip (mu quy nh);
2. iu l (mu tham kho);
3. Bn sao hp l các giy t sau:
3.1 Quyt nh thành lp hoc Giy chng nhn ng ký doanh nghip hoc tài liu tng ng khác ca t chc; Th cn cc
công dân hoc giy chng minh nhân dân hoc H chiu còn hiu lc ca ngi i din theo u quyn ca t chc và vn
bn y quyn tng ng (tham kho ni dung y quyn ti iu 15 Lut Doanh nghip);
i vi thành viên là t chc nc ngoài thì bn sao Giy chng nhn ng ký doanh nghip hoc tài liu tng ng phi c
hp pháp hóa lãnh s;
3.2 Giy chng nhn ng ký u t i vi nhà u t nc ngoài theo quy nh ca Lut u t;
4. Hp ng chuyn nhng phn vn góp (mu tham kho)hoc các giy t chng minh hoàn tt vic chuyn nhng
hoc tha thun góp vn u t hoc vn bn xác nhn quyn tha k hp pháp;
5. Quyt nh ca i hi ng c ông v vic chuyn i công ty;
6. Bn sao hp l biên bn hp ca i hi ng c ông v vic chuyn i công ty;
7. Giy gii thiu ngi np h s.

B. S lng h s: 01 b
C. Thi hn gii quyt: 05 ngày làm vic k t ngày nhn h s hp l
D. C quan tip nhn h s: B phn mt ca S K hoch và u t
TH TC CHUYN I CÔNG TY C PHN THÀNH CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN TR LÊN
A. Thành phn h s
1. Giy ngh ng ký doanh nghip (mu quy nh);
2. Danh sách thành viên (mu quy nh);
3. iu l (mu quy nh);
4. Bn sao hp l các giy t sau:
4.1 Th cn cc công dân hoc Chng minh nhân dân hoc H chiu còn hiu lc ca các thành viên là cá
nhân;
4.2 Quyt nh thành lp hoc Giy chng nhn ng ký doanh nghip hoc tài liu tng ng khác ca t chc; Th cn cc
công dân hoc giy chng minh nhân dân hoc H chiu còn hiu lc ca ngi i din theo u quyn ca thành viên
là t chc và vn bn y quyn tng ng (tham kho ni dung y quyn ti iu 15 Lut Doanh nghip);
i vi thành viên là t chc nc ngoài thì bn sao Giy chng nhn ng ký doanh nghip hoc tài liu tng ng phi c
hp pháp hóa lãnh s;
4.3 Giy chng nhn ng ký u t i vi nhà u t nc ngoài theo quy nh ca Lut u t;
5. Hp ng chuyn nhng phn vn góp (mu tham kho) hoc các giy t chng minh hoàn tt vic chuyn nhng
hoc tha thun góp vn u t hoc vn bn xác nhn quyn tha k hp pháp;
6. Quyt nh ca i hi ng c ông v vic chuyn i công ty;
7. Bn sao hp l biên bn hp ca i hi ng c ông v vic chuyn i công ty;
8. Giy gii thiu ngi np h s.
B. S lng h s: 01 b
C. Thi hn gii quyt: 05 ngày làm vic k t ngày nhn h s hp l
D. C quan tip nhn h s: B phn mt ca S K hoch và u t

