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CÔNG BỐ THÔNG TIN 
ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Việc công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký 
doanh nghiệp là hình thức xác tín đảm bảo nhất về địa vị pháp lý của doanh nghiệp; góp 
phần quan trọng trong việc công khai, minh bạch hóa thông tin pháp lý về doanh nghiệp 
cho đối tác, cộng đồng và thể hiện ý thức tuân thủ pháp luật của doanh nghiệp khi tham 
gia thị trường. 

Doanh nghiệp thực hiện công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp tại cơ quan đăng ký 
kinh doanh.

XEM NỘI DUNG ĐÃ CÔNG BỐ

ƯU ĐIỂM TIỆN ÍCH

Thông tin được cập 
nhật thường xuyên, 
tra cứu nhanh 
chóng và thuận tiện

Cổng Thông tin 
quốc gia về đăng 
ký doanh nghiệp 
là địa chỉ duy nhất 
công bố thông tin 
có giá trị pháp lý về 
địa vị pháp lý của 
doanh nghiệp

BƯỚC 01
BƯỚC 02
BƯỚC 03  Xem thông tin đã công bố 

Chọn “Dịch vụ công”, chọn “Bố cáo điện tử”

Đăng nhập www.dangkykinhdoanh.gov.vn

E-GAZETTE
Giao diện thân 
thiện, dễ sử dụng

Tiết kiệm chi phí 
công bố và truyền 
thông của doanh 
nghiệp 

Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 
là trang thông tin điện tử với đầy đủ các chức năng 
phục vụ doanh nghiệp và cộng đồng như: đăng 
ký doanh nghiệp trực tuyến, kiểm tra tên doanh 
nghiệp, rà soát, hiệu đính thông tin đăng ký doanh 
nghiệp, cung cấp thông tin doanh nghiệp, thông báo 
mẫu dấu, bố cáo nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Cổng Thông tin hướng tới cung cấp cho cộng đồng 
nguồn thông tin chính thống và cập nhật về tình 
trạng pháp lý của doanh nghiệp, góp phần nâng 
cao tính minh bạch của môi trường kinh doanh. 

CỔNG THÔNG TIN QUỐC GIA 
VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

THÔNG TIN
DỊCH VỤ
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ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP QUA MẠNG ĐIỆN TỬ

CUNG CẤP THÔNG TIN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP 

CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP 

CÔNG BỐ MẪU DẤU 

TRA CỨU TÊN DOANH NGHIỆP 

TRA CỨU NHÃN HIỆU, CHỈ DẪN ĐỊA LÝ BẢO HỘ SỞ HỮU TRÍ TUỆ

TRA CỨU NGÀNH, NGHỀ ĐẦU TƯ KINH DOANH CÓ ĐIỀU KIỆN 

TRA CỨU VĂN BẢN PHÁP LUẬT LIÊN QUAN 

HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ TRỰC TIẾP 

CÁC CHỨC NĂNG VÀ DỊCH VỤ TRÊN
CỔNG THÔNG TIN QUỐC GIA

VỀ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

Cung cấp thông tin đăng ký doanh nghiệp giúp các tổ chức, cá nhân có thể tiếp cận nguồn 
thông tin chính thống về địa vị pháp lý của doanh nghiệp, đảm bảo an toàn trong giao dịch 
thương mại, dân sự; giúp doanh nghiệp tiếp cận thông tin để phát triển thị trường, tìm kiếm 
các đối tác, định hướng phát triển kinh doanh,…

DỊCH VỤ THÔNG TIN 

NHỮNG NHÓM 
SẢN PHẨM CƠ BẢN 

CÁC BƯỚC THỰC HIỆN

Thông tin doanh nghiệp: tên & mã số doanh nghiệp; 
địa chỉ trụ sở chính, người đại diện theo pháp luật và 
tình trạng hoạt động của doanh nghiệp 

Thông tin về Giấy 
chứng nhận đăng ký 
doanh nghiệp 

Thông tin về lịch sử của 
doanh nghiệp trong ba 
năm gần nhất 

Thông tin chi tiết về 
doanh nghiệp

Trạng thái hồ sơ đăng 
ký doanh nghiệp

Thông tin về người 
thành lập, quản lý 
doanh nghiệp 

Nhận kết quả

Đặt hàng

Xác thực và thanh toán trực tuyến

Chọn sản phẩm

Đăng nhập

Danh sách doanh 
nghiệp theo tiêu chí 

E R V I C E S

BƯỚC 01
BƯỚC 02
BƯỚC 03
BƯỚC 04
BƯỚC 05

CHÍNH DANH    
DUY NHẤT:
Cổng Thông tin quốc gia về 
đăng ký doanh nghiệp là 
Cổng Thông tin duy nhất tại 
Việt Nam cung cấp đầy đủ 
và trọn vẹn thông tin đăng 
ký doanh nghiệp của các 
doanh nghiệp trên cả nước 

TIẾT KIỆM CHI PHÍ, 
THỜI GIAN: 
Loại bỏ thời gian và chi phí 
đi lại, chi phí trung gian và 
các chi phí không minh bạch

LỰA CHỌN       
PHONG PHÚ: 
Các dịch vụ đa dạng, phong 
phú phù hợp với nhu cầu sử 
dụng khác nhau, giúp người 
dùng chủ động lựa chọn

MỌI LÚC
MỌI NƠI:
Chỉ cần có kết nối internet, 
người dùng có thể thực hiện 
thủ tục hành chính về đăng 
ký doanh nghiệp và sử 
dụng các dịch vụ mà Cổng 
Thông tin cung cấp mọi lúc, 
mọi nơi 

AN TOÀN             
BẢO MẬT: 
Hệ thống được xây dựng và 
vận hành theo tiêu chuẩn 
quốc tế về an ninh, bảo mật

TƯ VẤN CHUYÊN 
NGHIỆP: 
Đội ngũ cán bộ nhân viên 
hỗ trợ có kinh nghiệm, 
chuyên nghiệp và nhiệt tình

THAO TÁC      
THUẬN TIỆN: 
Các thao tác sử dụng trên 
Cổng Thông tin đều được 
tối ưu hóa giúp người dùng 
có được kết quả nhanh 
nhất, cả một thế giới thông 
tin về doanh nghiệp mở ra 
chỉ sau một vài “click”

CÔNG KHAI      
MINH BẠCH: 
Góp phần công khai hóa, 
minh bạch hóa các thông 
tin đăng ký doanh nghiệp, 
tạo một môi trường kinh 
doanh thuận lợi, an toàn và 
công bằng

NHIỀU DỊCH VỤ 
MIỄN PHÍ: 
Đăng ký doanh nghiệp qua 
mạng điện tử, các thông tin 
cơ bản về doanh nghiệp, 
tổng hợp số liệu về tình 
hình đăng ký doanh nghiệp 
trên cả nước…là các sản 
phẩm, dịch vụ miễn phí 
trên Cổng

ƯU ĐIỂM & TIỆN ÍCH


