
G NHA NIYOC VIT NAM Mâii s O1/DGTD -B C 
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AN DANH GIA THU TVC  HANH CHINH CUA 
* 

o Nghj d!nh  sfra dôi, b6 sung mt s diu cüa Ngh dnh 89 ngày 
01/7/2016 cüa ChInh phü quy dnh (lieu kiin di vói hoit dng di I dôi 

ngoi t, hot dng cung frng dlch  viii nhn và chi, trã ngoIi t cila to chá'c 
kinh t và Ngh dlnh  s 88/2019/ND-CP ngày 14/11/2019 cila ChInh phil quy 

djnh v x phit vi phm hành chInh trong linh vlyc tin t và ngmn hang 

I. Xác djnh vn d tng quan 

- Hoat dng di tin cüa nuàc có chung biên giâi (Nhãn dan t Trung Qu6c 
(CNY), KIp Lao (LAK), Riel Campuchia (KHR)) dang thrc hin theo quy djnh 
tai Quyt djnh s 140/2000/QD-TTg ngày 08/12/2000 cüa Thu ttràng ChInh phü 
ye vic quãn 1 tiên cüa nuâc có chung biên giâi (Quyêt djnh 140) và Thông tu so 
07/2001/TT-NHNN ngày 31/8/2001 cüa Ngân hang Nhà nuôc Vit Nam (NHNN) 
huàng dn thrc hin Quy ch quân 1 tin cUa nu&c có chung biên giài tai  khu 
v1rc biên giài và khu kinh t cüa khâu Vit Nam ban hành theo Quyêt djnh 140 
(Thông tu 07). 

Nghj quyt s 60/NQ-CP ngày 17/12/2010 cüa ChInh phü v vic &n giân 
hóa thu tic hành chInh thuOc  phm vi chüc näng quãn 1 cüa NHNN dâ bAi bô 
thu tic cp phép thành 1p bàn dôi tiên cá nhân. Trên Co s& do, Thông tu so 
I 1/2016/TT-NHNN ngày 29/6/20 16 cüa NI-INN (sira dôi, bô sung mt so van 
bàn quy phm pháp 1ut v hoat  dng cung J.'rng djch vi nhn và chi trâ ngoi t, 
hot dng di 1 dôi ngoi t, bàn dOi ngoi t cüa cá nhân) bäi bO quy dlnh  ye 
dieu kiin, thu ti1c cap phép thãnh 1p bàn dôi tiên cá nhân tai  Thông tu 07. 

Nhu 4y, hin nay không Co quy djnh cho phép cá nhân duqc thành 1p 
m9i bàn di tiên cüa ni.râc cO chung biên giài. 

Khoán 1 Diu 36 Pháp lnh Ngoi hi näm 2005 (dâ süa di, b sung) quy 
djnh: To chic tin dung, chi nhánh ngán hang nu-ó'c ngoài và các td chik khác 
dzrcrc kinh doanh, cung &ng dich vy ngoai hôi a trong nwó'c và nu-óc ngoài sau 
khi dwçic NHNN chap thun bang van ban. Nhi.r 4y, Pháp lnh Ngoi h6i dA 
quy djnh rô ngoài to chüc tin ding (TCTD), chi nhánh ngãn hang nuâc ngoài, 
chi có cac to chrc mâi ducic kinh doanh, cung üng djch vi ngoi hi sau khi 
duqc NHNN chap thun. 

- Hin nay, hoat dng dai  I di ngoai t cüa t chüc kinh t (TCKT) duçic 
quy djnh tai  Nghj djnh so 89/2016/ND-CP ngày 01/7/2016 cüa ChInh phü quy 
djnh diéu kin dOi vài hoat ctng dai  1 di ngoi t, hot dng cung 1mg djch vi 
nhin va chi, trâ ngoai t cüa TCKT (Nghj djnh 89). Day là hoat  dng d& các 
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ngoi t ma không bao gm dng tin cüa nufyc có chung biên giói. 

Vâi dc thu là khu virc biên giói, hot dng di tin cüa nuc cO chung biên 
gi&i can có nhCrng quy djnh riêng bit phü hçp vi thirc tin vâ dáp irng các quy 
dinh ye quân 19 ngoi hôi nói chung cüng nhi.r tuãn thu quy djnh tai  các Hip djnh 
giQa Vit Nam Va các nlxc có chung biên giOi. VI v.y, can phâi có quy djnh ye 
boat dng dôi tiën cüa nuâc Co chung biên giOi cüa TCKT dê hoàn thin co sO' 
pháp 19 ye quán 19 ngoi hôi dôi vO'i hoot dng dôi tiên ciia nuOc cO chung biên 
giâi, cüng nhix cO co sO' dê quãn 19, kiêm tra, giám sat hoat  dng dôi tiên cüa 
nuâc có chung biên giâi tai  khu vrc biên giOi. 

- Hoat dng di 19 dôi dng tiên cOa ntrO'c có chung biên giâi là hoat dng 
kinh doanh có dieu kiên và là hoat dng can có sçr kiêm tra, giám sat cht chê 
cüa ccr quan chirc nãng. Do do, TCKT can dáp trng các diêu kin theo quy djnh 
mO'i chrcic chap thun lam dai 19 dôi ngoi t cüa TCTD. 

Hoat dng dai  19 dôi dng tin cüa nithc có chung biên giO'i chi duçic thrc 
hin sau khi di.xcic co quan chO'c näng chap thu.n (NHNN chi nhánh trên dja 
bàn). Do do, can cO quy dlnh  ye ho so', trInh flr, thu tlic cap phép cho TCKT 
duçic thrc hin hoat dng di 19 dôi tin cüa nuóc có chung biên giâi. Diu 14 
Lut ban hành van bàn quy pham pháp 1u.t quy djnh Thông tu cOa B truâng, 
Thu tnthng co quan ngang B không duqc ban hành quy djnh ye ho so, trInh tij, 
thO tiic hành chInh. VI vy, can bô sung các quy djnh ye trInh tir, thO tVc,  h so 
dê nghj cap, cap iai,  diêu chinh, gia han  dang k9 dai  19 dôi tin cOa nuâc có 
chung biên giOi tai  dr tháo Nghj djnh sO'a dôi, bô sung Nghj djnh 89. 

II. Dánh giá tác dng cüa thu tic hành chInh mói ban hành 

a) Tác d5ng ye kinh t: 

- Chi phi: Vic bô sung quy djnh chInh sách nay sê lam phát sinh them cong 
vic cho co' quan quàn 19 nba nuO'c nhix phài mat them các chi phi nhr: chi phi 
xây dmg van bàn, chi phi cp phép cho các TCKT; chi phi thanh tra, kiêm tra 
giám sat cac TCKT diicic cap phép. 

- Lcii ich: Vic xây dimg co ch, khuOn kh pháp 19 rO rang, minh bach,  d.y 
dO sê tao  diu kin d kiêm soát hoat dng dôi tiên cUa nuOc có chung biên giO'i, 
gop ph.n bão v quyn igi cOa to chüc, cá nhân, dem lai  nguôn thu tr hoat  dng 
dôi tiên cho các TCKT, TCTD. 

b) Tác dóng v xâ hói: Khi co ch, chInh sách Cp phép drçic thçrc hin minh 
bach và rö rang, thO tc don gián thun tin yà nhu câu dôi tiên cOa các cá nhân 
duçc dáp 1rng dy dO së lam tang niêm tin cOa xà hi vào chInh sách, dung lôi 
cOa Dàng và Nhà nithc; dam bào an ninh tiên t yà nâng cao hiu lirc quàn 19 cOa 
Nhà nuOc. 

c) Tác dóng thz tyc hành chInh: 

(i) Sir can thiét quy dfnh ye thi tyc hành chInh (TTHC) 

Hoat dng dai  19 dôi tiên cOa nuOc có chung biên giôi cOa TCKT là hoat 
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dng kinh doanh có diu kin. Dir thào Nghj djnh quy djnh các diu kin TCKT 
cn dáp rng dê duçc NT-INN chi nhánh tinh trên dja bàn xem xét, cap giây chtrng 
nhn lam di 1' dôi tiên cüa nii1c Co chung biên gii cho TCTD duqc phép. 

D chun boa các diu kiên và h so d nghj, khi xem xét, chp thun thirc 
hin hoat dng di 1 dôi tiên cüa nithc có chung biên giOi, NI-INN chi nhánh 
tinh biên giOi cn can cir vào ho so', giây ti chirng minh vic TCKT dáp i'rng các 
diu kin nhii: Co dja dim dt dai  1 phii hcip; Co quy trInh nghip vii dôi tiên, 
cO bin pháp dam bâo an ninh, an toàn trong qua trInh dôi tiên; Dugc TCTD 
drcic phép üy quyên lam dai  1 dôi tiên cüa ninc có chung biên gici... Do do, dix 
thão Nghj djnh quy djnh các thành phân ho so' dê nghj chap thun clang k dai  l 
dM tin cüa nithc cO chung biên giói tixong irng vOi diêu kin trên. 

Do dO, vic ban hành TTHC dê TCKT có nhu cu lam dai  l dôi tin cüa 
nuc có chung biên gii cho TCTD duçic phép là can thiêt nhäm tao  co So pháp l 
dy dü, rO rang dê các to chüc nay thirc hin, dông thai bâo dam thirc hin ChUC 
näng quãn l nhà nu(YC v hoat  dng ngoi hOi dOi vyi các TCKT. Ngoài ra, dir 
thão Nghj djnh cUng quy djnh TTHC cap lai/diêu  chinhlgia  han  clang k dai  l 
dôi tiên cua fluoC Co chung biên giOi dê dam báo phii hçp vôi nhu cau thirc tê và 
nguyen tãc ye TTHC. 

(ii) Dánh giá tInh hcip l, hcip pháp cla TI'J-JC 

- Ten TTHC: 

+ Thu tc d nghj Câp/Câp lai  Giy chirng nhn clang k di l di tin cua 
nithc CO chung biên gi&i. 

+ Thu t11c d nghi diu chinhlgia han  Giy chirng nhn clang k dai  l dôi 
tiên cüa nixrc có chung biên giOi. 

Ten TTHC dtxçic quy djnh rO rang, c th& chInh xác và thng nh.t vâi CáC 

van bàn quy pham pháp lu.t Co quy djnh ye TTHC. 

- Co quan thirc hin: NHNN chi nhánh tinh biên giOi noi TCKT dt dai  l 
dôi tiên cüa nixóc có chung biên giOi. 

- Quy djnh v phi, 1 phi: Vic thrc hin TTHC theo quy djnh tai  dir tháo 
Nghj djnh không phát sinh phi, 1 phi dOi vOi TCKT. 

- Co quy djnh rô mu don d nghj Cp Giy chirng nhn clang k dai  l di 
tiên cüa nithc có chung biên giO'i, mu Giây chirng nhn. 

- Kt qua thirc hin TTHC: duqc quy djnh rO, trong thii han  30 ngày lam 
vic, NHNN chi nhánh tinh biên gici có trách nhim trã kêt qua cho TCKT 
(Giây chrng nhn clang k dai  1 dOi tiên Cua nuâc có Chung biên giâi; Giy 
chtrng nhn diêu chinhlgia han  clang k dai  1 di tin cüa nithc Co chung biên 
giOi, trong do cO quy djnh rô thi han  cüa Giy phép). 

- Dánh giá tInh hçp 1, hcip pháp cUa TTHC: 

Vic ban hành TTHC theo quy djnh t?i  dir thâo Nghj djnh nay là phü hçp 
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vài các quy djnh cUa pháp 1ut, chInh xác và thng nht vâi các van bàn quy 
phm pháp lut Co quy djnh ye TrHC; không bj mâu thun, chông chéo hoc 
không phü hçip vôi các quy djth tai  các van bàn khác hoc Diêu râc quôc tê ma 
Vit Nam gia nh.p, k két. Các ni dung lien quan den vic thirc hin TTHC 
duçvc quy djnh day dü, rö rang, dam bào phü hcip vci chü trucing don giãn hóa 
TTHC cüa ChInh phü (h so, thu tVc  don giãn, không quy djnh thu phi, 1 phi, 
không quy djnh to chrc phãi np bàn sao các thành phân h so là Giy phép do 
NHNN cap trithc do dôi vOi các thu tiic dê nghj cap laildiêu chinh/gia han, 
nguyen täc 1p ho so don giãn).   . 



G NHA NIXOC VIET NAM 

BIEU MAU DANH GIA TAC DQNG CUA THU TVC  HANH CHINH 
D MEN BAN HANH M(YI TRONG Di AN, D THAO VAN BÀN 

Biêu rn/lu s/ 02/DGTD-BHM 

Ten dr an, diy thão van ban: Dw i/tao Nghj djnh süa &i, bEi sung m3t s diêu cüa Nghj djnh 89/2016/ND-CF ngày 01/7/2016 cüa 
Chink phâ quy d,nh d,êu k,ên do, vtn boat dong dat ly d6, ngoai îê, boat dông cung u'ng dch vu nkân vu chi, Ira ngoal tê cüa to chu'c 
kin/i íê va Nghj djnh so 88/2019/ND-CF ngày 14/11/2019 cüa Chink phü quy itjnh ye xáphgt viphim hank c/i/n/i trong Iinh vrc lien l 
và ngân hang 

THU TVC  HANH CHINH 1: Thu tuc ctp GiAy chirng nhn dàng k dai l dôi tiêri cña nithc Co chung biên gifii. 

I. SIJ CAN THIET CUA QUY D!NH  VE THU TVC  HANH CH!NH TI DV AN, DV THAO VAN BAN 

1. Ni dung cu th trong a) Nôi dung cu th trong nganh, linh vixc ma Nhà rnthc cn quãn l hoc các bin pháp Co tmnh chAt ctc thu phu hcip 
ngành, linh vlyc ma Nhà vài dMu kiin phát trin kinh tê - xA hi cüa dja phucmg: 
mrcrc cn quãn ly  hoäc cac - vai dc thu ia khu vrc biên giài, hoat dng di tin cüa nuâc CO chung biên gi&i cn cO nhüng quy djnh riêng bit 
hin pháp có tInh chat dc 
thà phü hop vói diu 

phü hcip vói thrc tin và clap (mg các quy djnh v quãn 1 ngoai h& nOi chung cüng nhi.r tuân thu quy djnh ti các 

phát triên kinh - 
Hip dinh gitta Viêt Nam va các nuóc cO chung biên gi&i. VI 4y, cn phái CO quy djnh v hoat ctng dôi tiên cüa 
rn.râc cO chung biên giâi cüa TCKT d hoàn thin co s& pháp l ye quãn l' ngoi hôi dôi vâi hot dông dôi tiên cüa 

h(11 cüa dja phirong? nuc CO chung biên giài, cüng nhix cO cy sâ dê quãn 1, kiêm tra, giám sat hot dng di tin cüa nrnfcc cO chung 
biên giâi tai khu vrc biên giài. 

b) Nêu rö l do Nhà nuàc c.n quãn l hoc ban hành cac bin pháp cO tinh chAt dc thu phü hçp vài diu kin phát 
triên kinh tê - xA hi c(ia dja phimong: 

- D tránh tinh trng lçn diing hoat dng cti tiM ct thrc hin các hot dng bAt hçmp pháp nhu chuyM tiM, cho vay, 
mua ban ngoi t bat hap pháp, du thâo ND quy djnh d61 tuclng áp d%mg là TCKT dixçic thic hin hoat dng nay. 
DMg th&i, du thão ND quy dinh ye diêu kiin hoat dng di tiên cüa nii&c cO chung biên giài (cO trii sô/chi nhánh 
dt ti khu vrc biên giài dat lin, khu kinh tê cüa khâu; CO dja dim dt di l' d61 tiên tai khu vrc biên giOi, ducrc 
TCTD üy quyM lam dai  l dM lien...) là cci sâ d NHNN chi nhanh tinh biên gici xem xét TCKT cO dü diêu kin 
d dtrçic cap phép hay không. 



2 

2. Ni dung quyn, nghia 
vu vã kn ich hçrp pháp Cu 

the cüa cá nhân, t chuc 
cn d urc b ão dã m? 

a) Ni dung quy&n, nghTa vu và lçii Ich hçip pháp cu th cüa cá nhãn, t chCrc c.n duoc bào dam: 

- Dáp ing thu cu di tin cüa nguñ dan, khách du ljch tham gia hoat dng thwmg mai  biên giâi. 

- TCKT cn dáp irng các diu kin theo quy djnh mi duoc chip thun lam dai  ly di ngoai t cüa TCTD do hoat 
dngdi l' d6i dng tin cüa nuôc có chung biên giâi là hoat dng kinh doanh có diu kiên và là hoat dng can có 

su kiêm tra, giám sat cht chê cüa co quan chrc nAng. 

b) Nêu rO 1 do Nhà nuâc cn quy d:nh: 

- Pháp lnh Ngoai h6i näm 2005 dä quy djnh cho phép các t chCrc kinh t ducic kinh doanh, cung üng djch vi 
ngoai h6i sau khi duçic NHNN chip thuân. 

- Hiên nay, hoat dng dai  l dM ngoi t cüa t6 chüc kinh th (TCKT) duqc quy dnh t?i  Nghj djnh s 89/2016/ND- 
CP ngày 01/7/2016 cña ChInh phü quy djnh diu kin d6i vài hoat dng dai  l'dii ngoai t, hoat dng cung t'mg 
djch vu nhn và chi, trã ngoai t cUa TCKT (Nghj djnh 89). Day là boat dng dôi các ngoai t ma khOng bao gôm 
dng tin cña nuâc cO chung bién giâi. 

VI vây, cn phãi CO quy djnh v hoat dng di tin cia nuâc có chung biên giâi cüa TCKT d hoàn thin Co s& pháp 
l ye quãn l ngoai hôi doi vâi hoat  dng di tin cña nuc CO chung biên giâi, cüng nhtr cO co so d quãn l, kim 
tra, giám sat hoat dng d6i tin cüa nirOc cO chung biên giOi tai  khu virc biên giOi. 

3. L do lip chyn bin pháp a) L do quy djnh thu tizc hành chInh: 
quy dinh thu tuc hành - Hoat dng dai l' di dng tin cüa nuOc cO chung bien gith là hoat dng kinh doanh cO diu kin và là hoat dng 
chinh d th,rc hin yêU CU cn CO str kim tra, giam sat chat  ch cüa co quan chCrc nãng. Do dO, TCKT cAn dáp img các diu kiin theo quy 
quin lV nba nir(ic hoc thtrc 
hin cic bin pháp cO tmnh 

djnh mOi duçic chip thun lam dai  1 di ngoai t cüa TCTD. 

chat dc thu phü hop vói - Hoat dng dai  l d6i dng tin cüa nuOc CO chung biên gi&i chi dixic thrc hin sau khi duoc coquan chüc näng 
diu kiin phit triên kinh t cMp thun (NHNN chi nhánh tren dja ban). Do dO, cAn cO quy djnh ye h so, trInh t%r, thU tic cAp phép cho TCKT 

- xa hi cüa dla  phirong và duçic thijc hin boat dng dai  l di tin cUa nuOc cO chung biên giOi. 
bão dam quyên, nghia VY b) Nêu rô diu, khoãn quy djnh thu tiic hành chInh tai  dix an, du th van bàn: 
và lçn Ich h phip cüa cI 
nhân, t chiIc? Khoãn 7, Di&u I Dix thào Nghj djnh 

4. Co bin pháp nào khác Co D Không  J  x 
có the si dung ma không ThU tic hành chmnh nay là CO sO d NHNN kMm tra, giam sat chat  chë hot dng dai  l d& tin cUa nuOc CO chung biên 
phãi bang quy dlnh  thu  ttic 
hành chInh không? 

giOi cUa các t6 chirc kinh t& tránh tInh trng ku diing hoat dông dôi tiên dê thirc hin các hoat dng bAt hçup pháp. 
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II. DANH GIA TINH HcP PHAP CUA THU TUC HANH CHINH 

1. CO duçic ban hành theo 
dung th&n quyn khong? 

Co El x Không fl 
Nêu rô 15' do: Diêu 14 L4t ban hãnh v.n bàn quy phm pháp luât quy djnh Thông tix cüa B truông, Thu truâng Co 

quan ngang Bô không duac ban hành quy djnh ye ho so, trInh t%r, thu tic hành chinh. VI 4y, can bô sung các quy 
djnh ye trInh tir, thu tic, h so d nghj cap phép dai  15' di tin cüa nuOc có chung biên giâi ti dr tháo Ngh djnh 
sfra di, b sung Nghj djnh 89. 

2. Co mâu thun, chng 
chéo hoc không phü hcip, 
th6ng nMt vâi quy djnh ti 
các van bàn khác khong? 

- Vâi van bàn cüa Co quan nhà ntrâc cap trên: Co [1 Không El x 

- Vài van bàn cüa co quan khác: CO El Không El x 

- Vâi diu uàc quc t cO lien quan ma CHXI-ICN Vit Nam là thành viên: Co LI Không  El x 

III. DANH GIA TINH Hç1P LY CUA THU TUC  HANH CHINK 

1. Ten thu tic hInh chinh 

CO duçic quy djnh rô rang, 
cu th và phü hqp khong? 

CO [1 x Không El 
Nêu rö 15' do: Ten thu t1c hành chmnh dA the hin rö duçic ni dung thioc quy djnh tui di thâo Nghj dnh. 

2. TrInh tiy thrc hin 

a) CO duçvc quy djnh rô rang 
và cu the ye các buOc thuc 
hin khong? 

Co El x Không LI 
Nêu rö 15' do: trInh tsr, thu tic cap Giây churng nhãn dang k5' dai 15' di tin cüa nuOc cO chung biên giOi thrçc quy 
djnh ci th ti khoàn 8 Diu 1 Dir thão Nghj djnh. 

b) CO &rçic quy djnh, phãn 
djnh rô trách nhim va nôi 
dung cong vic cl']a cci quan 
nhà nuâc và cá nhn, t 
chirc khi thic hiên khong? 

CO El Không  El x 

Nêu rO 15' do: Nhitng nôi dung nay sê &rçic quy djnh ci th ti Thông tu hi.râng dn Nghj djnh. 

c) Co áp diing co ch lien 
thông không? 

CO LI Khong  [I] x 
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Nêu rO 1 do: TTHC nay chi duoc thrc hin, giãi quyt tai chi nhánh Ngãn hang Nhà nuâc các tinh biên giài. 

d) CO quy djnh vic kim 
tra, danh giá, xác minh thrc 
te cua Co quan nha nuàc 
không? 

CO Không x 

- Các biên pháp cO th thay th: CO Không II x 

3. Cách thüc thuc hiCn 

a) Np h so: 

Trirc tip D x 

Bini chInh 1 x 

b) Nhân kM quã 

Tivctiêp D 
Buu chInh clx 
Dintr E 

- CO dirge quy djnh rO rang, cu th khong? CO x Không fl 
Nêu rô l do: Dirge quy djnh cii th ti khoãn 8, Diu 1 Dir thão Nghj djnh. 

- CO dirge quy djnh phü hçxp va to thun igi, ti& kim chi phi cho Ca quan nhà nuOc, 
cá nhân, to chüc khi thrc hin không? CO x Khong 

Nêu rO 1 do: Vic quy djnh trâ kM qua qua duông biru din giüp tiM kim thai gian, chi phi di 1i cho to chirc kinh 
tê. 

4. Thành phn, s hrçrng h so' 

a) Ten thành phAn h so 1: 

Don d nghj cp Giy 
chi'rng nhn däng k di 1)' 
doitiencua nuOc co chung 

- Nêu rO l' do quy dnh: D xác djnh thu cu xin cp GiAy chüng nhn ca t chrc kinh t. 

- Yêu cu v hInh thüc: Theo mu ti Phu liic 1 cüa Thông tis. 

L do quy dinh: Chun bOa các thông tin ma t chüc kinh t c.n cung cp dam bão cung cp dung và dü các thông 
tin c.n thiát d NHNN CO CO SO xem xét cp Giy chIrng nhn dAng k dai  1 di tin cüa nuOc cO chung biên giOi. 

b) Ten thành phn h so 2: 

Van bàn cam kM cCa t chrc 
kinh t kern ban sao giAy tO 
ch(mg minh (nêu cO) ye vic 
dat dai 1 dôi tiên cua nuOc cO 
chung biên giOi ti dja diem 

- Néu rO 1 do quy djnh: là co sO d NHNN xác djnh rO TCKT dáp rng diu kin v tr%i sO và dja dim dt dai 1y 
dôi tiên theo quy djnh ti khoãn 4, Diu 1 Dr thào Nghj dinh. 

- Yêu cu v hinh thüc: Không 
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theoquydjnhti dimb 
khoãn I Diêu 6a Di,r tháo 
Nghj djnh 

c) Ten thành phn h so 3: 

Báo cáo v viéc trang l,j 
dü bang thông báo t giá 
cong khai, bang hiu ghi ten 
to chirc tin diing üy quyên 
va ten di l dôi tiên cüa 
rnrâc CO chung biên giâi tai 
noi giao djch 

- Nêu rO l do quy dinh: là co sii d NHNN xac djnh rô TCKT dáp üng diu kin v co s'ii vt chat dé thirc hin 
hoat dng di l dôi tiên theo quy dnh t.i khoãn 4, Diu 1 Dir thão Nghj djnh. 

- Yêu cAu v hInh thüc: Không 

d) Ten thành phn h so 4: 
Quy trinh nghiêp vi dôi tiên 
cüa nuâc cO chung biên gjj 

- Nêu rO l' do quy djnh: là co sâ d NHNN xac djnh rO TCKT dáp üng diu kin v chuyên môn, nghip vi 
th%rc hin hot dng di l d6i tin theo quy dlnh  ti Khoãn 4, Diêu 1 D,r thâo Nghj djnh. 

- Yêu can v hinh thIrc: Không 

e)Tên thãnh phn h6 so 5: 
Ban sao hçvp dông dai  l dôi 
tiên cüa ntrâc CO chung biên 
gith ky vol to chuc tin diing 
Uy quyên 

- Nêu rO 1 do quy djnh: là Co s& dê NHNN xác djnh rO TCKT dáp 1mg diu kin lien quan dn vic Xy quyn cUa 
TCTD cho TCKT dê thrc hin hoat dng dai  1' dôi tiên theo quy djnh tai  khoãn 4, Diêu 1 Dir th Nghj djnh. 

- Yêu cu v hinh thlrc: Không 

f) Các giy ti, tài lieu d 
chlrng minh vic dáp 1mg 
yêu câu, diêu kiin thc hin 

thãnh phân hO so Cüa thu tuc 
hành chInh khOng? 

thCi tic hành cblnh cO duçic  
quy dinh rO rang, ci the ô  

CO fl x Khong EJ 
Nêu rO  

g) S6 lucmg b h so: 01 bô L do (nlu quy djnh tut 02 b(3 h sa trà lên).  
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5. Thôi h3n giãi quyêt 

a) Co &rccc quy djnh rö 
the và phü hcxp 

- Co II x Không II 
- Nêu rô thai h?n  giâi quyt thu tic hành chInh: Trong th&i han  30 ngày lam vic k tr ngày nhn dü h so hçp 1. 

L do quy djnh: Thxi gian cn thit cho NHNN thm djnh h6 so cüa TCKT d xem xét cp Giay chung nhn dU 
diêu kin kinh doanh cho TCKT. 

b) Trong tnx?Yng hcip môt 
thu tuc hành chInh do nhieu 
co quan cO tham quyen giai 

cUa tmg co quan và th&i 
hn chuyên giao ho so gii:ta 
CáC co quan? 

quyêt, dâ quy djnh rô rang,  
day dU thai hn giãi quyêt  

Co Không fl 
Lydoquydinh:  

6. Dôi tu'Qng thic hin 

a) DM tiiccng thuc hin: - T chüc: Trong nixôc I] x Nuâc ngoài [I] 
Mo ta rO: Các t chirc kinh t có nhu cAu thi1rc hi11 hoat dng  dai  ly d6i tin cüa nuàc cO chung biên giâi. 

L do quy dlnh: 

+ Quy dinh d61 tucing là TCKT dixoc thrc hién hoat dng nay là phü hcip vài quy djnh tai  Pháp Inh Ngoai hôi 2005 
(âã sira dôi, bO sung). 

+ D tránh tInh trng Icy1 diing hoat dng di tiM d thirc hin các boat dng bt hçrp pháp nhu chuyM tiM, cho 
vay, mua bàn ngoi té bat hçp pháp, dông thii quãn 1, kiêm tra, giám sat C1UçYC hoat dng dôi tiên cUa nu&c Co 

chung biên giài ti khu virc biên giài. 

- Co th mô rông/ thu hep d6i tucmg thrc hiên không?: 

Có[] KhOng  []x 

Néu rO l' do: Hin nay không cO quy djnh cho phép cá nhân duqc thành 1p mâi bàn d6i tiM cüa nixOc có chung 
biên giài. 
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b) Ph?m vi áp ding: - Toàn quc LI Vüng  [I] Da phircing LI] 
- Nong thôn [I] Do th LI Min nüi LI 
- Bién giâi, hãi dão LI x 

- L' do quy djnh: Vâi dàc thu là khu vrc biên giài, hot dng di tin cüa ni.râc có chung biên giOi can có nhung quy 
dinh riêng biêt phü hp v&i thi.rc tin và dáp i'rng các quy djnh ye quàn 1 ngoi hôi nói chung cüng nhir tuân thu quy 
djnh ti cac FIip djnh giuia Vit Nam và các nuâc có chung biên giói. 

- Co th ma rng/ thu hçp phm vi áp ding khong?: 

CO LI Không  LI x 

Nêu rO l' do: Hot dng di tin cüa ni.rOc CO chung biên giài chi duçc thirc hin ti các khu virc biCn giOi dAt li&n, 
khu kinh tC cuia khâu trên dia bàn tinh biCn giOi va phâi tuãn thu quy djnh ti các Hip djnh giuia Vit Nam và các 
nuOc cO chung biên giai nen không the ma rng pham vi. 

Dir kin s hrçrng di tlxçlng thirc hinI1 nam: 70 

7. Co quan giãi quyêt 

a) Co dirge quy djnh rO 
rang, cii the Vê CO quan gial 
quyet thu ti1c harih chinh 
không? 

Co LI x Không LI 
L do quy dinh: Nh&m minh bach thông tin và tao diu kiên cho doanh nghiêp thirc hiCn TTHC. 

b) CO th ma rng üy quy&n 
C

g

hfl cap thirc hin 
CO LI Không  LI x 

Nêu rO l' do: Dir thâo Nghj djnh dã quy djnh phân cAp thrc hin cho NHNN chi nhánh các tinh biên giâi. 

8. Phi, I phi vã các chi phi khác (nêu co) 

a) CO quy djnh v phi, 1 phi 
và các chi phi khác (nêu co) 
khong? 

- L phi: Không LI x CO LI 
- Phi: Khong x Co 

- Chi phI khác: Không LI x Co LI 
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b) Quy djnh v each thüc, 
thri diem np phi, I phi và 
các chi phi khác (néu cO) CO 

hccp l khong? 

CO Không LI x 

9. Mu don, to khai 

a) CO quy djnh ye inu don, 
to khai khong? 

Co LI x Không [I 
Ldo:Chun hOa các thông tin ma t6 chüc kinh t c.n cung cAp dam bão cung cAp dung và dü các thông tin c.n 
thiêt dê NHNN cO ca si xem xét cap Giây chCrng nhn dang k dai  1 doi tiên cüa nuâc cO chung biên giôi. 

b) Ten mu don, tY khai 1: 

Dan d nghj cAp GiAy 
chüng nhn dang k di 1)' 
doi tien cua nuôc co chung 
biên giài 

- Nêu rô nhng ni dung (nhOm) thông tin can cung cAp trong mu don, t? khai: 

+ Ni dung thông tin 1: Thông tin chung v t6 chirc kinh t 

Ly' do quy dinh: D NIThN than diên t chrc kinh t d nghi cAp giAy chirng than hoat dng. 
. . 

+ Ni dung thông tin 2: Thông tin ye hcip dong dai 1 dôi tiên cüa nuâc CO chung biên giâi k giia TCKT vâi 
TCTD üy quyên. 

L do quy djnh: d NHNN xac djnh TCKT dáp ung quy djnh v thành phan h6 so quy dlnh  ti khoán 7, Diêu 1, Dr 
thão Nghj djnh. 

+ Ni dung thông tin 3: Thông tin v dai  1 di tin cUa nrnc cO chung biên giâi (ten, din thoi, dja chi, mCrc ton qu). 

L do quy dinh: d cO Ca sv quãn l, kim tra, giam sat hoot dung d6i tin cüa nrôc chung biên giài tai khu V%TC 

biên giâi dat lien, khu kinh tê cCra khâu. 

- CO quy djnh vic xác nhn ti don, Ri khai không? CO LI Không  LI x 

c) Ngon ngt - Ting Vit fl x Song ng€t Liii Nêu rô loai song ngu  

10. Yêu cau, diu kiin 

CO quy djnh yea cau, diu 
kiçn khong? 

CO LI x Không [I] 
Ly do quy djnh: vic sCr ding dng tin cüa nuâc chung biên giôi là 11th vrc mang tinh chAt ttrong d6i nhy cam, 
phüc tip, do vy can cO 5ir quãn 1' chat chë cüa cci quan nha nuâc dê tránh tIth trng lçîî dung hoat dng dôi tiên dê 
thuc hin các hoat dng bat hçip pháp, dam báo an ninh an toàn trong qua trInh dôi tiên. 
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a) Yêu cu, diu kiên 1: 
Diêu kiên ye tru sâ chInh, 
chi nhánh, dja diem dt dai 

b' doi lien 

- L do quy dinh: dam báo hoat dong di tin cüa nuàc có chung biên giói chi drçc thrc hin ti các khu vrc biên 
gii dat lien, kim kinh t cCra khu trên dia bàn tinh biên giâi và phãi tuân thu quy djnh tai  các Hip djnh giüa Vit 
Narn và cac ni.râc cO chung biCn giOi. 

- D dáp 1mg yCu cAu, diu kiên nay, cá nhân, t chirc cn: 

+ Co k&t qua tir mt thu tiic hành chInh khác: Co Không LI x 

b) Yêu cu, diu kiin 2: 

Quy trInh nghip , 
vt chat dê thrc hin hoat  
dng dai l' dôi lien cua 
nirac co chung bien g10i 

- L' do quy dinh: dam bão TCKT dü chuyên mon. nghip vu d th%rc hin hoat  dng dai l' di tin minh bach,  hiêu 
qua, an toàn theo quy djnh cüa pháp luât. 

- D dáp 1mg yêu cAu, diu kin nay, cá nhân, to chüc cAn: 

+ Co kt qua tir môt thu tuc hành chInh khác: CO E KhOng x 

c) YCu cAn, diu kin 3: 

Yêu cãu ye viêc uy 
quyénIthrçc uy quyên lam 
dai 1 dôi tiên cüa nuOc cO 
chung bien gioi cua to chuc 
tin ding và t chlrc kinh th 

- L do quy djnh: 

+ Tao diêu kiên thuân lcn phuc vu nhu cau dôi lien cua nguoi dan, khach du lich tham gia boat dông thIrcxng mai 
biên giâi. 

+ Dam bao quan ly, giam sat hieu qua boat dong nay. 

- Dê dáp 1mg yêu câu, diêu kin nay, cá nhân, to chlrc can: 

+ Co kt qua tcr mt thU tic hành chInh khác: CO KhOng fl x 

11. Két qua thirc hin 

a) Hinh thi'rc cUa kt qua 
thtxc hiên thu tuc hành chInh 
là 

- Giy phép LI 
- Giay chmg nhn x 

-Giydangk [I] 
-Chlmngchi ElI 
-The LI 
- Quyt djnh hành chInh LI 
- Van bàn xác nh.n/chp thutn [1 
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- Loai khác: E D nghj neu rO:  

Kt qua thirc hin thu tiic hành chinh: Bàn giy  x Bàn din tCr II 

b) KM qua thrc hin thu tic 
hành chInh cO thrcic mau 
hOa phü hcxp không? 

Co [1 x Không El 
L do: KM qua TTHC di.rçic trá theo mu s 03 Dir thão Nghj djnh. 

c) Quy dinh v thii h?n  cO 
giá trj hiu 1c cUa kêt qua 
th1rc hiên thu tic barth chInh 
cO hcp l không (nu co)? 

CO I x Không El 
Th&i han hiêu lire cüa GiAy chüng nhn phii thuc vào thM han  hiêu 11rc cCia hçip dng dai  1 di tin cüa rnxâc CO 
chung bien giài dA k kM giüa to chrc kinh té và th cht'rc tin dung üy quyn nhiing tôi da khOng qua 05 näm kê tü 
ngày cap. 

d) Quy djnh v pham vi có 
hiu 1irc cüa kêt qua thrc 
hin thu tic hành chinh cO 
hçrp l' khOng (nu co)? 

Toãn quc Ej Dja phucing El 
L do  

IV. THÔNG TIN LIEN H 

HQ và ten ngtrii din: Vu Ha Thu 

Din thoai c6 dinh: 38240788; Di dng: 0947062038 ; E-mail: phongngoaite_q1nhsbv.gov.vn 
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THU TUC HANH CH!NH 2: Thu t1c cp 1i GiAy chüng nhn däng k5' di 15' di tin cüa nuàc cO chung biên giâi. 

i. siLT CAN THIET CUA QUY D!NH  VE THU TVC  HANH CHiNH TiI DV AN, DV THAO VAN BÀN 

1. Ni dung cii th trong a) Ni dung ci th trong ngành, 11th vrc ma Nhà nirâc cn quãn 15' hoc cac bin pháp cO tInh chAt dc thu phü hcip 
nganh, linh virc ma Nhà vâi diu kin phát trin kinh tê - xA hi cüa dja phuorng: 
nroc can quãn 15' hoäc cac - voi dAc thu là khu vrc biên giài, hoat dng di tin cüa nuâc cO chung biên giài c.n CO nhung quy djnh riéng bit 
bin pháp có tInh chat dic hçip vài thc tin va dáp 1mg các quy djnh v quãn 15' ngoi h6i nói chung cling thu tuãn thu quy djnh ti các phü 
thu phü hQp vOi diu kiin 
phát trin kinh - 

djnh hoat dông dôi Hiêp dinh gita Vit Nam va cac nuàc cO chung biên giài. VI 4y, can phãi cO quy v tiên cüa 
nuàc có chung biên giâi cia TCKT d hoàn thiên ca s& pháp 15' ye quan 15' ngoi hôi d6i vâi hoat dng di tin cia 

hi cia d!a  phirong? nuic cO chung biên gii, cling nhix cO co si dê quãn 15', kiêm tra, giám sat hot dng di tiên cia nuOc cO chung 
biên gid tai  khu vrc biên giài. 

b) Nêu rô 1 do Nhà nuic c.n quãn 15' hoc ban hãnh các bin pháp CO tIth chAt dc thu phii hqp vài diu kin phát 
triên kith tê - xA hi cia dja phung: 

- D tránh tinh trng 1çi ding hoat dng di tin d thrc hin các hoat dng bAt hçip pháp nhu chuyn tMn, cho vay, 
mua ban ngoi t bat hçip pháp, dr thão ND quy djth d6i tuçing áp diing là TCKT dtrçic thirc hin ho?t dung nay. 
Dng thyi, d%r thào ND quy djnh ye diu kiin  hoat dng d6i tiên cia nuâc cO chung biên giâi (Co tri sOlchi nhánh 
dt ti khu vrc biên giài dat 1in, khu kinh tê clra khâu; cO dja dim dt di 15' d6i tiên ti khu vrc biên giói, ducc 
TCTD iy quyn lam dai  15' di tiên...) là co so d NHNN chi thánh tinh biên giOi xem xét TCKT cO dü diêu kin 
d &rqc cap phép hay không. 

2. Ni dung quyn, nghla a) Ni dung quyn, nghla vi và lcii Ich hçip pháp ci th cia cá nhãn, th chic can duqc bão dam: 
vi,i vI loi Ich hçp pháp C1! - Dáp 1mg thu cu dM tin cia ngtthi dan, khách du ljch tham gia hoat dng thuang mai  biên giOi. 
th cia Ca nhân, tis chfrc 
cm dirçrc bão dam? - TCKT cn dáp 1mg các diu kin theo quy djth mOi duçic chAp thuãn lam di 15' d6i ngoai t cia TCTD do hoat 

dng di 15' d& tin cia nuOc cO chung biên giOi là hoat dng kinh doanh cO diêu kin và là hoat dng can có sir 
kim tra, giám sat chAt chë cia co quan chic ning. 

b) Nêu rô 15' do Nhà nuOc cn quy dinh: 

- Pháp lth Ngoai hi nim 2005 (di slra di, b sung) di quy djnh cho phép các t chic kinh t dugc kinh doanh, 
cung 1mg djch viii ngoi hôi sau khi duçic NHNN chAp thun. 

- Hin nay, hoat dng dai  15' d6i ngoai t cia th chic kith t (TCKT) duçxc quy djnh tai Nghi  dlnh  s 89/2016/ND- 
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CP ngày 01/7/2016 cüa ChInh phU quy djnh diu kiin di vài hoat dong dai 1di ngoi t, hot dng cung üng 
djch vu nhn va chi, trã ngoi t cüa TCKT (Nghj djrih 89). Day là hot dng dôi các ngoi té ma không bao gôm 
d6ng tin cCia rnràc Co chung biên giâi. 

VI 4y, c.n phãi CO quy djnh v hoat dng d6i tin cüa nuâc cO chung biên giâi cüa TCKT d hoàn thiên cc sâ pháp 
l ye quãn l ngoi hôi dôi vâi hoat dng d6i tin cüa ntrâc CO chung biên giài, cong nhu cO cci s& d quãn li', kim 
tra, giám sat hot dng dôi tin cüa nuóc CO chung biên giài ti khu vijc biên giâi. 

3. L do hra chçn bin pháp 
quy d1nh thu tue hmnh 

. chInh d thtrc hiçn yeu cau 
quãn I nhà n,rvc hoc thiic 
hin the bin pháp có tInh 
chat dc thu phii hçp vol 
diêu kiin phát triên kinh t 
- xã hi cüa dja phwong và 

- bão dam quyen, nghia 'Y 
va lçvi Ich hçp pliáp cüa cá 
nhân, t chOc? 

a) L do quy dnh thu tc hânh chInh: 

- Hoat dong dai  l di tin cüa nuàc có chung biên gii là hoat dng kinh doanh có diu kin và là hot dng cn 
CO sr kim tra, giám sat chat chê cüa ca quan chIic nãng. Do dO, TCKT cn dáp rng các diêu kin theo quy djnh 
mài duçic xem xét diu chinh chip thun lam dai  l' d6i ngoi t cüa TCTD. 

- Hoat dng dai  1 di dng tin cüa ni.rôc cO chung biên giói chi dxçic thirc hin sau khi ducvc ca quan chCrc näng 
chip thun (NHNN chi nhánh trên dja bàn). Do dO, can cé quy djnh v h sci, trinh tr, thu t%lc diêu chinh Giây 
chng nhn dang k di l di tin cüa nithc cO chung biên giol cho to chCrc kinh th. 
b) Nêu rO diu, khoãn quy djnh thU tuc hãnh chinh ti dir an, dir thão van bàn: 

Khoãn 7, Diu 1 Du thâo Nghj diiih 

4. CO bin pháp nào khác 
cO th sfr dyng nià không 
phãi bang quy djnh thu tue 
hành chInh không? 

Co E Không x 

ThU tic hành chInh nay là co so d NIHNN kim tra, giám sat chat chë hoat dng dai l d6i ti&i cUa nuOc CO chung biên 
gi&i cUa cac t chCrc kinh té, trãnh tmnh trang lçiri d%ing hoat dong dôi tiên dê thrc hin các hoat dng bt hçp pháp. 

II. DANH CIA TINH HqP PIIAP CUA THU TVC  HANH CHiNH 

1. Co duçic ban hành theo 
dUng thm quyn khong? 

CO t] x Không D 
Nêu rO l' do: Diêu 14 Lut ban hành vAn bàn quy phm pháp luât quy djnh Thông tu cUa B truOng, ThU truOng co 
quan ngang B không duçic ban hành quy dinh ye hO sa, trinh tier, thu tic hành chInh. Vi 4y, cn bô sung các quy 
dinh ye trInh tir, thu tuc, h sy d nghi cap phép dai  l' di tin cUa ntrOc có chung biên giOi ti dir thão Nghi djnh 
sCra d6i, b sung Nghj djnh 89. 

2. CO mâu thun, ch6ng 
chéo hoc khOng phU hçip, 
thng nht vol quy djnh tü 

- Vol vAn bàn cUa ca quan nhà nuOc cp trên: CO D Không x 

- Vol vAn bàn cUa Ca quan khác: CO Không [] x 



13 

các van ban khác không? - Vâi diu .râc quc th có lien quan ma CHXHCN Vit Nam là thành viên: Co E Khong  fl x 

HI. DANH CIA TINH HOP L\' CUA THU TIJC HANH CHINH 

1. Ten thu tuc hành chInh 

Co dixçic quy djnh rO rang, 
ci th và phü hgp khong? 

Co II x Không LI 
Nêu rô l do: Ten thu tue hành chInh dà the hiên rO thric ni dung thrqc quy djnh ti dir thão Nghj djnh. 

2. TrInh tir thirc hin 

a) Co dixçic quy djnh rO rang 
và cu the ye các buâc thuc 
hin khong? 

Co x Không 

Nêu rô l' do: trInh ni, thU tue cap lai Giây chrng nhn dang k di l dôi tiên cUa nuàc có chung biên giâi duqc 
quy djnh ci th ti khoàn 8 Diu 1 Dr thão Nghj djnh. 

b) CO duçic quy djnh, phân 
dinh rO trách nhiêm và nôi 
dung cong vic cUa Co quan 
nhà rnrâc và Ca nhân, to 
chüc khi thrc hin khong? 

Co LI Không  fl x 

Nêu rO I do: Nhung ni dung nay së duçc quy djnh ct th ti Thông tr hi.râng dn Nghj djnh. 

c) Co áp dicing co ch lien 
thông khong? 

Co LI KIiOng  LI x 

Nêu rO 1 do: TTHC nay chi thrçc thirc hin, giãi quyêt ti chi nhánh Ngân hang Nhà ntrâc các tinh biên gith. 

d) Co quy djnh vic kim tra, 
dánh giá, xác minh thuc te cua 
Co quan nhà mrâc khOng? 

CO LI KhOng  LI x 

- Các biên pháp cO th thay th: Co LI Không  LI x 

3. Cách thirc thirc hin 

a) Nôp h so: 

Trirc tip LI x 

Bm.i chInh E x 

- Co thrGc quy djnh rO rang, cu th khong? CO LI x Không LI 
Nêu rO I' do: Dugc quy dinh ci th ti khoán 8, Diu 1 Dr tháo Ngh djnh. 

- CO thrçc quy dinh phii hp va to thun igi, fiat kim chi phi cho co quan nhà rnrâc, 
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Din tr U 
b) Nh*n kt qua: 

Trrc tip I I 
BiruchInhi Ix 
Diên tr U 

Ca nhân, t chüc khi thrc hin không? Co E] x Không El 
Nêu rô 1 do: Vic quy djnh trã kt qua qua dung buu din giüp tit kim thôi gian, chi phi di lai  cho t chlrc kinh 
te. 

4. Thành phân, s Iirçng ha so 

a) Ten thành phn ho so 1: 

Don d nghj cAp 1i Giy 
ch(rng nhn dang k di 1 
dÔi tiên cüa nucrc CO chung 
bien giol 

- Nêu rö 1 do quy djnh: D xác djnh thu c&u xin cp lai Giy chlrng nhân dang k dai 1 dai tin cüa nuàc có 
chung biên giài cüa to chlrc kinh tê. 

- Yéu cu va hmnh thirc: Theo mu tai  Phu 1iic I cüa Thông ttr. 

L' do quy djnh: ChuAn hOa các thông tin ma t chiic kinh th cAn cung cAp dam bão cung cAp dáng và dü các thông tin 
can thiêt dê NHNN CO co sâ xem xét cAp 1.i GiAy ch(rng nhn dang k dai  15' d6i ti&n cña rnxâc cO chung biên giài. 

b)Tên thành phAn ha so 2: 
Bàn sao hçip dongdi 15' dôi 
tiên cia nuóc cO chung biên 
giói k5' vOi to chüc tin ding 
üy quyên (dôi vi trithng hcip 
TCKT sau khi to chixc 1?i) 

- Nêu rO 15' do quy djnh: Truxng hçip TCKT t chüc 1i (chia, tách, sap nhp, hqp nhAt, chuyn dai 1oi hinh doanh 
nghip) thI phãi k5' 1i hçip dong dai  15' dOi tiên cüa ntrâc CO chung biên giôi vâi TCTD. Do 4y cAn có ho so nay dé 
NI-INN xác djnh rô TCKT Co dap 1mg diêu kin lien quan den viie üy quyên cUa TCTD cho TCKT dê thirc hin 
hoat dng di 15' dôi tiên theo quy djnh ti khoãn 4, Diêu 1 Dr thão Nghj djnh hay không. 

- Yêu cAu v hinh thüc: Không 

f) Các giAy tx, tai lieu d 
ch1mg minh vic dáp g 
yêu cau, diêu kin thirc hin 

thành phân ho so cUa thu ti,ic 
hãnh chInh không? 

thu tue hãnh chinh cO duqc  
quy djnh rO rang, cit the a  

CóLJ x Không D 
Nêu r6  

g) S6 hrcmg b ha so: 01 b L5' do (nIu quy djnh t 02 b hd sa tró lên):  

5. Thôi han giãi quyt 
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a) Co dtrçic quy djnli rO 
the va phit hcip 

- Co E x Không LI 
- Nêu rä thyi hn giái quy& thu tic hành chInh: Trong thi hn 20 ngày lam vic k tr ngày nh.n dU h so hçp l. 

L' do quy djnh: Thñ gian cn thi& cho NI-INN thm dlnh  h so cüa TCKT d xem xét cp li Giy ching nhn du 

diêu kiên kinh doanh cho TCKT. 

b) Trong tnthng hçp mt 
thu tuc hãnh chInh do nhiêu 
cci quan cO tham quyen giai 

cüa tirng co quan và th&i 

các co quan? 

quyêt, dä quy djnh rO rang,  
day dü thai hn giãi quyt  

hn chuyên giao h so giüa  

CO LI Không  LI 
Ly do quy drnh:  

6. Dôi tu'çrng thirc hin 

a) D6i urcmg thrc hin: - T chüc: Trong nuâc LI x Nu6c ngoài 0 
Mo tá rô: Các t6 chüc kinh t CO nhu cu thrc hin hoat dng di l' di tin cüa rniàc CO chung biên gi&i. 

L'doquydjnh: 

+ Quy djnh di tucrng là TCKT diroc thirc hin hot dng nay là phü hcrp vi quy djnh tai Pháp 1nh Ngoi h& 2005 

(dA sra dôi, bô sung). 

+ D tránh tInh trng lqi cling hoat dng di tin d thjc hin các hot dng bt hçxp pháp nhi.r chuyên tin, cho 
vay, mua ban ngoai t bat hçxp pháp, dong thô-i quãn l', kiêm tra, giám sat diroc hoat dng dôi tiên ciia ntrâc CO 

chung biên giâi ti khu vrc biên gith. 

- Ca nhãn: Không 

- Co th mô rng/ thu hep d6i tucing thirc hin khong?: 

Co I I Khong LIx 
Nêu rO 1 do: Hin nay khong có quy dinh cho phép cá nhân duçyc thânh Ip mOi bàn di tin cüa nuOc có chung 
bién giâi. 
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b) Pham vi áp diing: - Toàn qu6c [I Vüng  LI Dia phucmg fl 
- Nông thôn [J Do thj LI Min nüi 

- Biên giài, hãi dão LI x 

-  14 do quy djnh: Vâi dc thu là khu virc biên giii, hoat dOng di tin cüa nuâc CO chung biên giâi cn CO nhUng quy 
djnh riêng bit phü hçip vâi thirc tin va dáp üng các quy djnh ye quãn l ngoi hôi nói chung cUng nhtr tuân thu quy 
djnh tai các Hip djnh giüa Viêt Nam và các nrncc CO chung biên gici. 

- CO th mô rng/ thu hçp phm vi áp d11ng khong?: 

CO LI Không  LIx 
Nêu rO 1 do: Hoat dOng d6i tiM cüa nuâc cO chung biên giài chi dtrçic thirc hin tai  các khu vrc biên giOi dAt liM, 
khu kinh tê cra khau trén dja bàn tinh biên giii và phài tuân thu quy djnh tai các Hiêp djnh gitta Vit Nam và các 
nuâc CO chung biên giài nén không the mô rng phm vi. 

Du kiM s6 hrcing d6i tuçlng thuc hin/1 näm: 20 

7. Cv quan giãi quyt 

a) CO ducic quy djnh rO rãn, CO LI x Không LI 
14 do quy djnh: Nh&m minh bach  thông tin và tao  diM kin cho doanh nghip thrc hin TFHC. 

b) CO th mô rng üy quyM 

:ghâfl 
cap tlwc 

CO LI Không  LI x 

Nêu rO l do: D thão Nghj djnh dã quy djnh phan cAp thrc hiên cho NHNN chi nhánh các tinh biên giâi 

8. PhI, 1 phi vã các chi phi khác (n&i co) 

a) Co quy djnh v phi, 1 phi 
phi khâc (nêu cO) 

- L phi: Không fl x Co 

- Phi: Không x Co 

- Chi phi khác: Không [I x CO LI 
b) Quy djnh v cách thüc, 
th&i diem np phI, l phi và 

CO LI Không LI x 
- 
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các chi phi khác (nu Ca) C 

h9p 1 không? 

9. Mu don, tà khai 

a) Co quy dinh v mu don, 
tä khai khônt 2  

Co [1 x Không 11] 
L do: Chuân hóa các thông tin ma to chirc kinh tê can cung cap dam báo cung cap di'ing và dü các thông tin can 
thiêt dê NI-INN có Ca sâ xern xét cap lai  Giây chtrng nhtn dang k' di 1' dôi tiên cüa nixâc có chung biên giài. 

b) Ten mu don, t khai 1: 

Don d nghj cp 1ti Giy 
chrng nhân dang k dai 1' 
doi tien cua nuoc co chung 
biên giâi 

- Nêu rO nhftng ni dung (nhóm) thông tin cn cung cp trong mu don, t khai: 

+ Nôi dung thông tin 1: Thông tin chung v t chirc kinh tê 
. . . . Ly do quy dinh: De NI-INN nhan dien to chi.rc kinh te de nghi cap (iIiay chi.mg nhan hoat dong. 

+ Ni dung thông tin 2: Thông tin ye hçip dong dai  1 dôi tiCn cüa mxOc có chung biên giâi k giüa TCKT vâi 

TCTD üy quyên. 

L do quy djnh: d NHNN xác djnh TCKT dáp üng quy dinh v thành phAn h so quy djnh ti khoán 7, Diu 1, Dir 

thão Nghj djnh. 

+ Ni dung thông tin 3: Thông tin v dai 1 di tin cüa nuâc CO chung biên giOi (ten, diên thoai, dia chi, mirc tn 
qu5?). 

L do quy djnh: d cO co sâ quãn 1', kim tra, giám sat hoat dng di tin cüa ni.râc chung biên giâi tai khu virc 
biên gi&i. 

+ Ni dung thông tin 4: L do xin cAp lai GiAy chirng nhn dang k dii 1 di tin cüa nuâc có chung biên giâi. 

L do quy djnh: là Co sâ d NHNN xem xét cAp laj  GiAy chüng nhn dang k' dai  1' dôi tiên cUa nuc có chung 

biên giâi. 

- Co quy djnh vic xác nhn tai  don, ti khai khong? CO D KhOng  E x 

c) Ngôn ngIt - Ting Viêt x Song ngt LI Nêu rO loai song ng1t  

10. Yêu cu, diu kin 

Co quy djnh yêu cu, diu 
kin không? 

Co L1 Không x 
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11. Két qua thijc hin 

a) HInh thirc cüa kt qua 
thizc hin thu tic hành chInh 
làgI? 

- GiAy phép 1 
- Giy chirng nhn I I  x 

-GiâydAngk 

- Chüng chi U 
-The U 
- Quy& dnh hành chInh U 
- Van bàn xác nhn/chp thun U 
- Loai khác: U D nghj nêu rô:  

Kt qua thrc hin thu tic hành chInh: Bàn giy [J x Bàn din t1r [I] 
b) KM qua thrc hin thu tllc 
hành chInh có duçc mu 
hOa phü hçip khOng? 

Co [I x Không U 
L do: KM qua TTHC dixçc trã theo rnu s 03 Dir thio Ngh dinh. 

c) Quy djnh v thñ hn CO 

giá trj hiu 1irc cüa kêt qua 
thrc hin thu t,1c hãnh chInh 
CO hçip 1' không (nu cO)? 

Co U x Không U 
Thôri hn hiu lirc cüa Giy chirng nhn cp lai phii thuc vào thii han hiu hrc cüa hcip dng di l d6i tin cüa 
nuâc cO chung biên giâi dA k kM giüa t6 chCrc kinh t và t6 chüc tin diing üy quyn nhung tôi da khong qua 05 
näm k tr ngày cp. 

d) Quy djnh v pham vi Co 

hiu 1irc cüa két qua thirc 
hin thu tiic hành chInh CO 

hcip 1 không (nu co)? 

Toàn qu6c U Dja phuong U 
Ly' do  

IV. THÔNG TIN LIEN H 

Ho và ten nguô'i diM: Vu Ha Thu 

Din thoai c6 dinh: 38240788; Di dng: 0947062038 ; E-mail: phongngoaite_q1nhsbv.gov.vn 
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THU TUC HANH CHfNH 3: Thu tiic diu chinh Giy chng nhn dang k di 1 dôi tiên cüa rnrâc có chung biên giâi. 

1. SU CAN THIET CUA QUY D!NH  YE THU TUC HANH CHNH TI DI) AN, Dt) THAO VAN BAN 

1. Ni dung cu th trong a) NOi  dung ci th trong ngành, linh virc ma Nhà nuâc cn quãn l hoc các bin pháp Co tInh chit dc thU 
ngành, linh vrc ma Nhà phU hçp vol diêu kin phát triên kinh tê - xA hi cUa dja phixcing: 
nircrc can quãn 1 hoc - Vol dc thU là khu virc biên giài, hoat dng di tin cUa nuàc có chung biên giài cAn cO nhitng quy djnh 
cac bien phap co tinh riêng biêt phU hqp vol thirc tin và dap rng các quy djnh v quân 1 ngoai h61 nOi chung cOng nirn tuân thU 
chat dc thu phu hçp quy dinh tai các Hiêp dinh giüa Viêt Nam va các nuâc có chung biên giài. VI vây, can phâi cO quy dinh ye 
vOl diêu kiin phát trien hot dng di tin cUa nuàc cO chung biên gith cUa TCKT d hoàn thin ea sâ phap l v quãn l ngoi h& 
kin t e - x a h cn cu a dôi vol hoat dng dôi tiên cUa nuàc có chung biên giâi, cOng nhii cO ca sâ dê quãn l, kiêm tra, giám sat 

a P 110 fl g. hot dng dôi tiên cUa rnrâc CO chung biên giâi tai  khu vrc biën giâi. 

b) Nêu rô l do Nhà nucc cAn quãn l hoc ban hãnh các bin pháp có tInh cht dic thu phii 1p vâi diu 
kin phát triên kinh tê - x hi cUa dja phuang: 

- D tránh tInh trng lçii dirn hoat dng d6i tin d thirc hin cac hoat dng bAt hqp pháp nhu chuyAn tin, 
cho vay, mua bàn ngoi t bat hçip pháp, dr thão ND quy djnh dôi tixclng ap ding là TCKT &rçlc thirc hin 
hot dng nay. Dong thi, dir thão ND quy djnh ye diêu kin hoat dng dôi tiên cUa nuâc cO chung biên 
giâi (co tri sô/chi nhánh dt ti khu vrc biên giâi dat lien, khu kinh t clra khâu; CO dja diem dt di l di 
tiên ti khu vrc biên giài, duqc TCTD Uy quyAn lam dai  l dôi tiên...) là Ca sr d NHNN chi nhánh tinh 
biên giâi xem xét TCKT cO dO diu kin dé duc cap phép hay không. 

2. Noi dung quyn, a) NOi  dung quyn, nghia vj và lqi Ich hp pháp ci1 th cUa cá nhân, t chlrc cAn duqc bão dam: 
ii g hi a v ii va 191 ich hqp 
phap cu the cua ca 
n ha ii, to chüc can d u'oc 

- Dáp üng nhu cAu di tin cUa nguol dan, khách du ljch tham gia hoat dng thuang mai  biên giâi. 

- TCKT can dáp 1mg các diêu kin theo quy djnh mài duçc chap thun lam di l dôi ngoai t cüa TCTD 

1) a 0 (Ia m? do hoat dng dai  l dôi dong tiên cUa nuâc cO chung biên giâi là hoat dng kinh doanh CO diêu kiin và là 
hot dng can cO sir kiêm tra, giám sat chat ch cUa ca quan ch(rc nang. 

b) Nêu rO l do Nhà nuâc cAn quy dlnh: 

- Pháp lnh Ngoi h6i nAm 2005 (dã slra d6i, b sung) dä quy djnh cho phép các t chüc kinh th dtrçic kinh 
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doanh, cung Crng djch vi ngoi h& sau khi duçic NHNN chip thun. 

- Hin nay, hoat dng di l d6i ngoi t cüa ti, chtrc kinh t (TCKT) di.rçic quy djnh tai  Nghj djnh s 
89/2016/ND-CP ngày 01/7/2016 cüa ChInh phü quy djnh diêu kin dôi vâi hoat dng dti 1 dôi ngoai t, 
hoat dông cung ung dich vu nhân va chi, tra ngoai tê cua TCKT (Nghi dinh 89) Day la hoat dông dôi các 
ngoi t ma không bao gôm dông tiên cüa nucc CO chung biên giâi. 

Vi 4y, cAn phâi cO quy djnh v hot dng d& tin cüa ni.ràc CO chung biên giài cüa TCKT d hoãn thin ci 
si pháp l ye quân l ngoai hôi doi vâi hoat dng dôi tiên cüa nuàc CO chung biên giâi, cling nhu cO c si 
de quãn l, kiêm tra, giám sat boat dng dôi tiên cüa nirâc CO chung biên giài tai  khu vrc biên giài. 

3. L do bra chçn bin 
pháp quy dh thu tuc 
hanh

,
chinh de thijc hiçn 

III IC 

pháp có ffnh cht däc thu 
phil hQp vol diu ki 
phát tr4n kinh t - xA hi 
cüa dja phiro'ng và bão 
darn quyen, nghuavij 

nhân, t chUc? 

a) L do quy djnh thU tiic hành chInh: 

- Hoat dOng dai l di dng tin cUa nuàc cO chung biên gi1i là hoat dng kinh doanh CO diu kiin  và là 
hoat dng cAn cO sir kim tra, giám sat chat ch cUa c quan chCrc nAng. Do do, TCKT cAn dáp img các 
diu kiin theo quy djnh rnâi di.rcic chip thun lam dai  l di ngoai t cUa 

- Hoat dong dai ly dôi tiên cua nuâc co chung biên gicn chi duGc thuc hiên sau kht ducic ca quan chuc 
nAng chap thun (NHNN chi nhánh trên dja bàn). DodO, can có quy djnh ye ho sa, trInh tir, thU tic cap 

phép cho TCKT duçic thirc hin boat dng dai  1 dôi tiên cUa nuàc có chung biên giài. 

b) Nêu rO diu, khoãn quy djnh thU tic hành chInh tai  dir an, dr thão van bàn: 

Khoàn 7, Diu 1 Du thão Nghj djnh 

4. Co bin phãp nào 
khác có the sü' dL1ng ma 
không phãi bang quy 
din Ii thu t h a h 
cli in h k ho ii g 

CO fl Không  fl x 

Nu Không, nêu rO l do: 

ThU flic hành chInh nay là c sà d NHNN kim tra, giám sat chat chë boat dng dai  l dôi tiên cüa niic 
Co chung biên giâi cUa các t6 chüc kinb tE, tránh tInh trang lqi diing hoat dng di tin d thirc hin các 
boat dng bat hqp pháp. 

II. DANII CIA T!NH HP PHAP CUA THU TVC  HANH CH!NH 

1. CO duqc ban bành tbeo CO x Không fl 
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dung thm quyn khong? Nêu rO !2  do: Diu 14 Lut ban hành van bàn quy ph?rn phap lut quy djnh Thông tu cña B trlràng, Thà 

truâng co quan ngang B khong dixçxc ban hành quy dinh ye ho so, trinh tu, thu tuc hành chinh. VI vây, 
can bô sung các quy djnh v trInh tir. thu tic, ho so dC nghj cap phép di l dôi tiên cüa nuâc có chung 
biên giâi tai  dir thão Nghj djnh s&a dôi, b sung Nghj djnh 89. 

2. Co mâu thuthi, chng 
chéo hoc không phü hçp, 
thng nhât vâi quy dnh ti 
các van bàn khác khong? 

- Vâi van bàn cüa co quan nhà nixic cap trên: Co LI Không LI x 

- Vài van bàn cüa co quan khác: Co LI Không [II] x 

- VOi diu isâc qu& t có lien quan ma CHXHCN Vit Nam là thành viên: CO LI Không  LI x 

HI. DANH GIA TNH HQP L CUA THU TIJC HANH CHINH 

1. Ten thu tic hành chInh 

Co duçic quy dlnh  rö rang, 
ci th và phü hçrp khong? 

Co LI x Không LI 
Nêu rO l' do: Ten thu tic hành chInh dA th hin rO duçic ni dung &rçYc quy djnh t?i  dir thão Nghj djnh. 

2. TrInh tur thuc hiên 

a) Co &rçlc quy djnh rO 
rang và cii the ye các 
bithc thirc hin khong? 

Co LI x Không LI 
Néu rO 1)2 do: trInh tir, thu tic diu chinh Giây chirng nhn dang k)2 dui 1)2 dôi tiên cüa nuàc có chung biên 
giâi &rçlc quy djnh ci,i th tti khoàn 8 diu 1 Dr thào Nghj dmh. 

b) CO di.rçic quy djnh, 
phân djnh rO trách nhiçm 
và ni dung cong vic cUa 
co quan nhà nuâc và cá 
nhán, to chuc khi thuc 
hin khOng? 

Co LI Không  LI x 

Nêu rO 1)2 do: Nhithg noi dung nay s duoc quy djnh ci th tti Thông tu huàng dn Nghj djnh. 

c) CO ap diing co ch lien 
thông khong? 

CO LI Khong  LI x 

Nêu rO 1)2 do: TTHC nay chi duc thirc hin, giài quyêt ti chi nhánh Ngan hang Nhà nuâc các tinh biên 
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giâi. 

d) Co quy dnh viéc kim 
tra, dánh giá, xác minh 
thirc t cüa ca quan nhà 
nuàc không? 

Co Không [1 x 

- Các biên pháp CO th thay th& Co [1 Không x 

3. Cách tht'rc thtrc hen 

a) Np h sa: 

Trrc tip x 

Bixu chInh  x 

E)iên 

b) Nhn k& qua: 

Tic tiêp ü 
BuuchInhLjx 

Dintir LI 

- CO duc quy djnh rO rang, th không? Co x Không LI 
Nêu rO 1 do: Dirçxc quy dinh cit th tai  khoãn 8, Diu 1 Dii thâo Nghj djnh. 

- Co duc quy djnh phü hcip và tao  thun lçii, tit kim chi phi cho C1 quan nhà nuc, 
Ca nhân, to chcrc khi thirc hin không? CO LI x Không LI 
Nêu rô 1 do: Vic quy djnh trà kt qua qua di.thng bi.ru din giüp tit kim thai gian, chi phI di lai  cho t 
chirc kinh tê 

4. Thành phn, s lu'çrng h so 

a) Ten thành phn h sa 1: 

Dcin d nghj diu chinh 
giây chCrng nhan dang ' 
dai 1 d6i tien cua nirnc 
CO chung biên giOi 

- Nêu rö 1 do quy djnh: D xác djnh nhu cAu cüa t chirc kinh t& 

- Yéu c&u v hInh thüc: Theo mu tai  Phii 1iic 2 cüa Thông tii. 

L do quy djnh: Chun hOa các thông tin ma t6 chüc kinh t cn cung cp dam bâo cung cp dUngvà dü 
các thông tin cn thit d NHNN có co so xem xét diu chinh Giy chirng nhn däng k dai  1 di tiên cüa 
nuOc CO chung biên giOi. 
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b) Ten thành phAn h so 2: 

Các giây ti din thit có lien 
quan den ni dung xin diêu 
chinh cüa TCKT 

- Neu rO 1 do quy dinh: là co si d NI-INN xem xét d nghj diu chinh Giây chrng nhn clang k dai  l 
dôi tiCn cüa nurc cO chung biên giâi cüa TCKT. 

- YCu cAu ye hInh thirc: Khong 

c) Ten thành phn h so 3: - Nêu rO l do quy dinh: là co sâ d NHNN xác djnh rO TCKT dáp trng diCu kin ye co s vt chat và tri1 

Báo cáo v vic trang bj sâ, cia diem dat dai l dôi tiên theo quy djnh ti khoãn 4, Diêu 1 Dir thão Nghj djnh. 

day dü bang thông báo t' 
giá cong khai, bang hiu 
ghi ten tO chirc tin diing üy 
quyên và ten dti l dôi tiên 
cüa nuc có chung biên 
giài tti noi giao djch và 
van bàn cam kêt cüa 

- Yêu diu v hInh thirc: Không 

TCKT kern bàn sao giây t1 
chmg minh (nêu co) ye 
viêc dat dai 1 dôi tiên cüa 
nuOc có chung biên giài tii 
da diem theo quy djnh ti 
diem b, khoán 1, Diu 6a 
Nghj djnh (dôi vài tnring 
hçrp tang so hong dai l). 

d) Các giy t?, tài lieu d Co LI x Không LI 
chrngminh vic clap 
yêu câu, diêu kin thrc 

the a thành phán ho so 

thông? 

hién thu tuc hành chInh có  
disqc quy djnh rO rang, cii  

cüa thu tuc hành chInh  

Nêu r0  
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g) s6 lucing b h so: 01 
bO 

L9 do (nlu quy el/nh t1s 02 bó h so' trá len):  

5. Thôi han giãi quyt 

a) Co duqc quy djnh rO 
rang, C11 th và phü hcip 
ithong. 

- Co x Không E 
- Nêu r th&i han giãi quyt thu t1ic hành chinh: Trong th?yi hin 20 ngày lam vic k tr ngày nhin dñ h so 
hçip 1. 

L do quy djnh: Th&i gian cn thit cho NI-ThIN thm djnh h so cüa TCKT d xem xét diu chinh Giây 
ch(ing nhn dü diêu kiin  kinh doanh cho TCKT. 

b) Trong trtiing hçip mOt  
thu tiic hành chInh lo 
nhieu Co quan cO tham 

han giâi quyêt ciia trng co 

quan? 

quyên giãi quyêt, dä quy  
djnh rO rang, day dü thii  

quan va th&i h?n  chuyên  
giao ho so gitia các co  

CO Không L 
L do quy djnh:  

6. iMi tirçng thtrc hin 

a) Dôi tucrng thirc hiên: - Ti chCrc: Trong mrâc x Nuóc ngoài fl 
Mo tà rO: Các th chüc kinh t co nhu cu thrc hin hot dng di l d6i tin cüa nuàc cO chung biên giôi. 

L do quy djnh: 

+Quy djnh di ttrclng là TCKT di.rçc thirc hin hott dng nay là phü liçp vâi quy djnh tai Pháp 1nh Ngo?i 
hOi 2005 (d sCra dôi, bô sung). 
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+D tránh tInh trang lçii dzng hoat dng d6i tin d thrc hin các hoat dung bt hçip pháp nhu chuyn 
tién, cho vay, mua ban ngoi t bat hçp pháp, dông thi quãn 19, kiêm tra, giám sat duçic hoat dng dôi 
tiên cüa nixàc có chung biên giâi ti khu virc biên giâi. 

- CO th mô rng/ thu hçp di tuclng thirc hin không?: 

Co jlj Không  fl x 

Nêu rO 19 do: Hin nay không cO quy djnh cho phép Ca nhân dirçc thành 1p mâi bàn dôi tin cüa nuàc có 
chung biên giâi. 

b) Pham vi áp dung: - Toàn qu& El Vüng  Dja phuo'ng  

- Nông thôn El Do thj  Mien nui 

- Biên giâi, hái dão El x 

- L9 do quy djnh: Vài dtc thu là khu virc biên gi6i, hot dng d& tiM cüa ni.róc cO chung biên giài cn Co 
nhUng quy djnh riêng bit phü hçTp vài thirc tin và dáp ing các quy djnh ye quãn 19 ngoai hôi nOi chung 
cüng nhu than thu quy djnh ti các Hip djnh giüa Vit Nam Va các rnràc CO chung biên giâi. 

- CO th ma rng/ thu hep phm vi áp ding không?: 

CO [1 Không  El x 

Neu rö 19 do: Hoat dng d& tiM cOa nrnrc CO chung biên giài chi &rçlc thirc hin ti các khu vrc biên giài 
dat lien, khu kinh tê cCra khâu trén dja bàn tinh biên giâi và phãi tuãn thu quy djnh ti các Hip djnh giüa 
Vit Nam va các rnrâc CO chung biên giài nên không the mi r)ng phm vi. 

Di,r kiM s6 lixcrng di tiiçlng thirc hin/1 nAm: 50 

7. Co quan giãi quyt 

a) CO duqc quy djnh rö 
rang, ci the ye ci quan 
giai quyet thu ti,ic hanh 
chInh khOng? 

Co El x Khong El 
L9 do quy dinh: Nh&m minh bach thông tin và tao diu kiên cho doanh nghiêp thirc hiên TTHC. 
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b) Co th mô rng üy 
quyn hoc phân cap thirc 
hin không? 

CO Không fl x 

Nêu rô 1 do: Dr thão Nghj djnh dA quy djnh phán cp thrc hin cho NHNN chi nhánh các tinh biên giâi 

8. PhI, I phI vã cac chi phI khãc (nêu co) 

a) Co quy djnh ye phi, 1 
phI và các chi phi khác 
(nu co) khong? 

L phi: Không 
- PhI: KIiông 
- Chi phi khác: 

El 

Khôrig 

x Co 
x CO 

El x 

0 
El 

CO 

b) Quy djnh v each tht'rc, 
th?yi diem np phi, l phI 
va cac chi phi khác (neu 
cO) cO hcip l không? 

CO Không x 

9. Mu don, t?.r khai 

a) CO quy djnh v mu 
dcm, tY khai khong? 

CO x Không El 
L do: Chu.n hóa các thông tin ma t6 chirc kinh th c.n cung c&p dam bão cung cAp ding và dü các thông 
tin can thi& d NHNN có ca s& xem xét diêu chinh GiAy chirng nhn dang k9 di l di tin cüa nuàc CO 
chung biên giài. 

b) Ten mu don, tY khai 1: 

Dan d nghj diu chinh 
giAy chrng nhn dang k 
dai l di tin cüa nuâc 
cO chung biên giâi 

- Nêu rO nhiThg ni dung (nhOm) thông tin cAn cung cAp trong mu don, t?Y khai: 

+ NOi dung thông tin 1: Thông tin chung v t chtrc kinh th 
L do quy dinh: D NI-INN nhn din t6 chüc kinh t d nghj diu chinh giAy chrng nhn hot dng. 

+NOi dung thông tin 2: Thông tin v gi&y chrng nhn clai l d6i tin cUa nuàc cO chung biên gki d di.rçc 
cap. 

L do quy djnh: là cci si d NHNN xem xét diu chinh GiAy chCrng nhn dang k di l d6i tin cüa nuàc 
cO chung biên giài. 
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+ Ni dung thông tin 3: Thông tin nôi dung xin diu chinh trong GiAy chüng nhn dang k di I dôi tiôn 
cüa ni.róc có chung biên giài cüa TCKT. 

L do quy djnh: là c sâ d NI-INN xem xét diu chinh Giy chirng nhn däng k dti 1 dôi tiên cña nuàc 
có chung biên gith. 

+ Ni dung thông tin 4: L do xin diu chinh Giy chirng nhn dang k dai  1' dôi tiên cüa rnrâc có chung 
biên giâi. 

L do quy djnh: là c sâ d NHNN xem xét diu chinh Giy chirng nhn dang k di 1 di tiën cña nuàc 
có chung bién giâi. 

- Co quy djnh vic xác nhn t?i  dcm, t& khai khong? Co E Không x 

c) Ngôn ngU - Ting Viét x Song ngtt Nêu rO loi song ngtI  

10. Yêu cu, diu kiên 

Co quy djnh yeu cAu, diu 
kin không? 

Co Không x 

11. Kt qua thuc hin 

a) HInh thCrc cUa kt qua 
thi.rc hiên thu tuc hành 
chinh la gi? 

- Giây phép 
. - Giaychrngnhan x 

-Giâydangk 

-Chirngchi LI 
-The LI 
- Quy& djnh hành chInh LI 
- Van bàn xác nhnIchp thun LI 
- Loi khác: LI D nghj nêu rO:  

Kt qua thrc hin thu c hành chInh: Bàn giây LI x Bàn din tir LI 
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b) Kt qua thrc hin thu 
tic hành chInh Co duqc 
mu hóa phü hçip khong? 

Co x Không 

L do: Kt qua TTHC ducic trâ theo mu s6 04 Du thão Nghj djnh. 

c) Quy djnh v thii hn 
cO giá trj hiu 1c cüa kt 
qua thirc hin thu t1IC 
hânh chInh Co hci 1)' 
khOng nu cO)? 

Co x Không fl 
Th?i hn hiu lrc cüa GiAy chng nhân diu chinh phii thuc vào thii htn hiu hrc cUa hqp dng di 1)' 
d& tin cüa nuâc CO chung biên giâi dä k kt gitta to chrc kinh tê và tO chcrc tin dung üy quyn nhung tôi 
da không qua 05 nàm k tir ngãy cAp. 

d) Quy djnh v phm vi 
Co hiu 1rc cüa kêt qua 
thuc hin thu tiic hành 

(nu cO)? 
chInh CO hçip 12 không  

Toàn qu6c LI Dja phi.rmg 

L do•  

IV. THÔNG TIN LIEN HE 

HQ và ten ngithi din: Vu Ha Thu 

Din thoi c djnh: 38240788; Di dng: 0947062038 ; E-mail: phongngoaite_qlnhsbv.gov.vn 
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THU TUC  HANH CHINH 4: Thu tiic gia hn GiAy ching nh.n dàng k di 1 d& tin cüa nuâc có chung biên giâi. 

i. Siy cAN THIET CUA QUY D!NH  yE THU TVC  HANH CHiNH TJ DV AN, DV THAO VAN BÀN 

1. Ni dung cu th trong 
ngãnh, Iinh vc ma NhI 
nuOc can quãn J3 hoäc các • , , bien phap co tinh chat dac 
th' ha h d 

hat tr e
vo' 

P i n in e - xa 
hoi cua dia phu'ong? • 

a) Ni dung cz th trong ngành, lTnh vrc ma Nhà nuOc cn quàn 1y hoc các bin pháp có tInh cht dcthü phü hçvp 
vii diêu kin phát triên kinh tê - xã hôi cUa dja phucing: 

.. • - - Vcn dac thu la khu vuc bien gioi, hoat dçng doi tien cua nucic co chung bien gim can co nhung quy dinh neng biet 
• . . . . . . . ; 

phu hçip vai thrc tien va dap img cac quy d!nh  ye quan ly ngoai hoi no' chung cung nhu tuan thu quy dinh tai cac 
Hiêp dith gitta Viêt Nam va các nuâc co chung biên giai Vi vây, can phai co quy d,nh ye boat dng dôi tiên cua 
nuâc có Chung biên giâi cüa TCKT dê hoãn thiên CO sâ pháp l ye quân l ngoai hôi dôi vâi hoat dng dôi tiên cUa 

. .. - • . • • nuac co chung bien gim, cung nhu co ca so de quan ly, hem tra, giám sat hoat dQng doi tien cua niróc co chung 
biên giâi ti khu vrc biên giói. 

b) Nêu rô l do Nba fluóc cn quãn 1 hoc ban hành cac bin pháp có tInh cht dc thu phü bcip vài diu kin phát 
triên kinh tê - xä hi cüa dja phtrong: 

- EM tránh tInh trng lqi diving boat dng di tin d thirc hin các boat dng bt hqp pháp nhu chuyn ti&i, cho vay, 
mua ban ngoai té bat hap phap, di.r thao ND quy drnh do, tuçsng ap dung la TCKT duac thrc hin hoat dng nay 
Dong thii, dir thão ND quy djnh ye diêu kin boat dng dôi tiên cüa nuc có chung biên giri (có tri sôlchi nhánh 
dat tai khu vixc biên gith dat lien, khu kmh tê cua khau, có dia diem dat dai ly dôi tiên tai khu vuc biên giài, duoc 
TCTD üy quyên lam di 19 dôi tiên...) là Co so de NHNN cbi nhánh tinh biên giOi xem xét TCKT C6 dii diêu kin 
dé duC Cap phép hay không. 

2. Ni dung quyn, nghia 
vu Va loi ích ho1) phap cu 
the cua ca nhan, to chuc 
cmn d u o c b ao darn ' 

a) Ni dung quyn, ngbTa vi và lqi Ich hap pbáp ci th cüa cá nhân, t6 chüc cn duçic bão dam: 
x. • . • - Dáp img nhu cau doi tien cua nguai dan, khach du 11ch tham gia boat d9ng thuong ma! bien gioi. 

- TCKT can dáp ung các diêu hen theo quy drnh mm &rac chap thuân lam dai ly dôi ngoai tê cua TCTD do hoat 
dngdai 19 dôi dong tiên cüa nuOc có chung biên giOi là hoat dng kinh doanh Co diêu kiin và là boat dng can cO 
sr kiêm tra, giám sat cht the cüa ca quan cbüc näng. 

b) Neu rO 19 do Nba nuOc cn quy djnh: 

- Pbáp lnh Ngoai Mi näm 2005 (dã sua di, b6 sung) dã quy djnh cho phép các th churc kinh th di.rqc kinh doanh, 
cung üng djch v1i ngoi hôi sau khi duqc NHNN chap thun. 

- Hin nay, hoat dng dai 19 d6i ngoai t cüa t cbüc kinh t (TCKT) duçic quy djnh ti Ngh dnh s 89/2016/ND- 
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CP ngày 01/7/2016 cCia ChInh phU quy dinh diu kiên d6i vói hoat dng dai  l'di ngoi t, hoat dng cung rng 
djch vii nhn và chi, trã ngoi t cüa TCKT (Nghj djnh 89). Day là hoat dong dôi các ngoai tê ma không bao gôm 
dng tin cüa nuàc có chung biên giài. 

VI vy, c.n phâi có quy dinh v boat dng d6i tin cüa nuâc Co chung biên giOi cüa TCKT d hoãn thin ca s6 pháp 
l ye quãn l ngoai hôi dôi v&i hoat dng d61 tin cüa rnxc có chung biên giài, cüng nhu CO ca s d quãn 1, kim 
tra, giám sat hoat d)ng dôi tiên cüa nuâc cO chung biên giài tai  khu vuc biên giài. 

3. Ly do hra chçn bin pháp 
quy dIh  thu tuc hành 
chInh dê thirc hin Yeu cau 
quãn 1 nhà niréc hoc thrc 
hin các biên pháp Co tInh 
chat dc thà phil hçp vOl 
diu kin phát trin kinh t 
- xa hi cüa dla  phiro'ng va 

x - bão dam quyen, nghia VU 

và lçn Ich hçvp pháp cüa cá 
nhân, t chfrc? 

a) L do quy djnh thu tiic hành chinh: 

- Hoat dng dai  l dM ding tin cüa nuâc có chung biên gici là hoat dng kinh doanh CO diu kin và là hoat dng 
cn cO sir kim tra, giám sat chAt che cüa Ca quan chüc nAng. Do dO, TCKT cAn dáp crng các diu kiin theo quy 
djnh m&i duqc chip thu.n lam dai  l di ngoi t cüa TCTD. 

- Hoat dng dai 1 d6i d6ng tin cUa nuôc có chung biên giài chi duçic thi:rc hin sau khi duçc Ca quan chirc nãng 
chap thun (NHNN chi nhánh trên dja bàn). Do dO, cAn cO quy djnh ye h6 so, trinh tJr, thu tiic cap phép cho TCKT 
th.rçic thirc hin boat dng dai lr di tin cüa nuOc cO chung biên giâi. 

b) Nêu rô diu, khoãn quy djnh thu tiic hành chInh ti dir an, dr thão vAn bàn: 

Khoân 7, Diu 1 Dr thão Nghj djnh 

4. Co biii phãp nào khác 
cO th sir dung ma không 
phãi bAng quy dinh thu tiic 
hành chinh không? 

Co [J Không  [J x 
Thu tiic hãnh chinh nay là co so d N}INN kim tra, giám sat chat  ch hot dng dai  1 d6i tin cüa nuOc cO chung biên 
giOi cila các t chirc kinh té, tránh tInh trng lçii dung boat dng dôi tin dé thirc hin các boat dng bAt hqp pháp. 

II. DANH CIA TNH HQP PHAP CUA THU TVC  HANH CH!NH 

1. Co duqc ban hành theo 
dáng thAm quyn khong? 

CO [lx Không  [l 
Nêu rO 1 do: Diêu 14 Lut ban hành vAn bàn quy pham pháp lut quy djnh Thông tu cüa B truOng, Thu tnrOng Co 

quan ngang B không duqc ban hãnh quy djnh ye ho so, trInh tlgr, thu tic hành chInh. VI 4y, cAn bô sung các quy 
dinh ye trmnh tsr, thu tic, ho so d nghj cap pbép d?i  l di tin cüa nuOc cO chung biên giOi tai  dr thão Nghj djnh 
sCra d6i, b sung Nghj djnh 89. 

2. CO mâu thuAn, cMng 
chéo hoc không phü hçip, 
th6ng nhAt vOi quy djnh tai 

- VOl vAn bàn ca co quan nhà nixOc cAp trén: CO [l Không fl x 

- VOl vAn bàn ca ca quan khác: CO D Không U x 
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các van bàn khác không? - Vói diu wyc quc t cO lien quan ma CHXHCN Vit Narn là thành viCn: Co [I] Khong  El x 

III. DANH GIA TINH HQP LY CUA THU TUC HANH CHINH 

1. Ten thu tuc hành chInh 

Co dixcc quy dnh rO rang, 
Cu the va phü hp khong? 

Co x Khong [I] 
- . - - Neu ro ly do: Ten thu tic hanh chinh cia the hien ro duçc ni dung di.rçc quy dnh ti dr thao Ngh dnh. 

2. Trmnh tu thic hiên 

a) Co duçic quy djnh rô rang 
V Cu the ye các biiàc thut 

içn ong. h kh 

CO x Khong El 
- - ' Neu ro ly do: tnnh tir, thu ti,c gia hin Giay chung nhn dang ky di ly doi tien cua nuac Co chung bien gioi dirge 

quy djnh cii the tai  khoân 8 diCu 1 Dr thào Nghj djnh. 

b) Co dixçic quy djnh, phân 
dinh rô trách nhiêm va noi 
dung cong viçc cua co quan 
nhà nuâc và cá nhân, to 
chüc khi thirc hin khong? 

Co El Không  El x 
- Neu ro ly do: Nhtmg no' dung nay se dircic quy dmh cu the ta, Thong Ui huong dan Nghi dinh. 

c) Co áp diing Co ch lien 
thông khong? 

Co El Không  El x 
- •. Neu ro ly do: TTHC nay chi dugc thirc hin, giai quyet ti chi nhanh Ngan hang Nha nuoc cac t,nh bien gioi. 

d) CO quy djnh vic kim 
tra, dánh giá, xác minh thirc 
te cua co quan nha niroc 
khong? 

Co El Không  El x 

- Cac bien phap co the thay the: Co Khong x 

3. Cách thuc thuc hin 

a) Np h so: 

Tr%rc tip El x 

- Co dirçc quy dnh rO rang, ci th khong? Co D x Khong El 
Neu rO l do: Duçic quy dinh Cu th tai khoãn 8, Diu I Dr thão Nghj djnh. 

- CO dirge quy djnh phü hcip và to thun lgi, tit kim chi phi cho co quan nhà niràc, 
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Buu chInh fl x 

Din tcr [=1 
b)Nhnktquâ: 

Trrc tip 

BmichInhEx 

Dintü j 

Ca nhân, t chüc khi th%rc hiên không? Co x Không E 
Nêu rô l do: Viêc quy djnh trá kt qua qua du?mg bi.ru din giüp tit kim thii gian, chi 1)111 di li cho t6 chüc kinh 
tê. 

4. Thãnh phan, so luyng hO so 

a) Ten thành phn h so 1: 

Dan d nghj gia h?n  GiAy 
chüng nhn dàng k di 1Y 
clojtiencua rnxoc Ce chung 

- Nêu rô l do quy djnh: D xác djnh thu cAu gia hn Giy chirng nhn cUa t6 chüc kinh t. 

- Yêu cAu v hinh thrc: Theo mu ti Phi1i l%lc I cüa Thông tu. 

L do quy dinh: ChuAn hóa các thông tin ma TCKT c.n cung cAp dam bào cung cAp dUng và dci các thông tin cn 
thi& d NHNN Ce co sâ xem xét gia hn GiAy chüng nhn däng k dai l' di tin cUa nixàc có chung biên giâi. 

b) Ten thành phnh so 2: 

Bàn sao hop dng d 1 di 
tin cUa nuOc có chung biên 
giOi k vOl to chc tin diing 
Uy quyên cOn hiu lire 

- Nêu rö l do quy djnh: là co so d NHNN xac djth rô TCKT dáp mg diu kin lien quan dn vic Uy quyn cUa 
TCTD cho to chirc kinh tê de thrc hin ho?t dng di l' dOi tiên theo quy djnh ti khoãn 4, Diêu 1 Dir thão Nghj 
dnh. 

- Yêu câu ye hInh thCrc: KhOng 

c) Ten thành phn h so 3: 

Van bàn cam kt không vi 
phm chê d báo cáo theo 
quy djnh cUa NFINN trong 
tôi thiêu 03 Quy' trong 01 
näm t& thOi diem duçvc cap 
Giây ch(mg nhn hoc gia 
h?n Giây chüng nhãn gân 
nhât den thOi diem xin gia 
han. 

- Nêu rO l do quy dinh: là co SO d NIINN xem xét gia h?n  Gity churng nhn cho t chüc kinh t& 

- Yêu can ye hInh thüc: Không 
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d) Các giAy t, tài 1iu d 
chrng minh viêc dáp l'rng 
yeu cau, dieu kiçn thrc hiçn 

thành phân ho so cUa thu tVc 
hành chInh khong? 

thu tuc hành chmnh có dixoc  
quy dnh rO rang, ci the a  

Co x Khong 
- - Neuro  

g) S h.rçng bô h so: 01 bô L' do (ne'u quy dinh fir 02 bô ha s0 Ira len,):  

5. Thôi hin giãi quyt 

a) Co duçic quy djnh rO 

hrg
the vã phü hcii 

- Co E x Không El] 
- Nêu rO th&i han  giãi quyt thu tVc  hành chInh: Trong thai han  20 ngày lam vic k tir ngày nhn du h so hqp 1. 

L do quy djnh: Thai gian cn thit cho NI-INN thAm djnh h so cüa TCKT d xem xét gia han  Giây chirng nhn 

du diêu kiên kinh doanh cho TCKT. 

b) Trong tnr?mg hçp mt 
thu tuc hành chInh do nhiu 
co quan co tham quyen giai 

cüa trng co quan và thai 
han chuyên giao h so giüa 
các co quan? 

quyCt, dã quy djnh rô rang,  
day du thai han  giãi quyt  

Co [I Không  [I] 
Ly do quy dinh:  

6. IMi t.rqng thirc hiên 

a) Di txong thut hin: - T chüc: Trong nixàc x Nuâc ngoài [I 
Mo tã rO: Các t chüc kinh t có nhu c&u thirc hin hoat dng dai  1 dôi ti&n cüa nuâc có chung biên giâi. 

L do quy dinh: 

+ Quy dinh di tuqng là TCKT di.rcic thirc hin hoat dng nay là phü hçp vói quy djnh t?i  Pháp lnh Ngoai  hôi 2005 
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(dA sra di, b sung). 

+ D tránh tInh trang lcii ding hoat dng d6i tin d thirc hin các hoat dng bt hcip pháp nhtr chuyn tin, cho 
vay, mua ban ngoi té bat hçip pháp, dong th&i quãn 1, kiêm tra, giám sat duçic hoat dung dôi tiên ca nuâc cO 
chung biên giâi ti khu virc biên giti. 

- Ca nhãn: Khong 

- Co th mi rông/ thu hep d6i tuclng thirc hin khong?: 

Co D Không  fl x 

Nêu rö 1 do: Hin nay không có quy dnh cho phép cá nhân duçic thành 1p môi bàn di tin cUa ntrâc có chung 
biên gifi. 

b) Pham vi áp diing: - Toàn qu6c [1 Vüng  [I] Dia phuong [1 
- Nông thôn El Do thj El Min nüi U 
- Biên gici, hái dão El x 

- L do quy djnh: Vài dc thu là khu vuc biên giài, hoat dng di tin cüa nuOc Co chung biên gith cn cO nhUng quy 
djnh riêng bit phü hcip vth thi:rc tin va dáp Crng các quy djnh ye quân l' ngoi hôi nói chung cüng nhu tuãn thu quy 
djnh ti các Hip djnh gi1ra Viêt Nam và các nuóc cO chung biên gith. 

- CO th mô rng/ thu hçp phm vi áp ding không?: 

Cofl Không Ex 
Nêu rO l do: Hoat dng d6i tin cüa ntràc cO chung biên giâi chi duçrc thrc hin tai  các khu vijc biên gith dt li&n, 
khu kinh tê cCra khâu tren dja bàn tinh biên giôi va phái tuãn thu quy djnh tai  các Hip djnh gita Vit Nam Va CáC 
nrnic cO chung biên gith nén không the ma rông phm vi. 

Dr kiEn s luçing d61 tuang thrc hinJ1 nAm: 70 

7. Cv quan giãi quyt 

a) Co duc quy djnh rO 

tht 
khong? 

Co El x Không 

L' do quy djnh: Nhm rninh bich thông tin và tao  diu kin cho doanh nghip th%rc hin TTHC. 
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b) CO th ma rng üy quyn 

1g
hâfl cap thirc hicn 

CO Không x 

Nêu rO l do: Dr thão Nghj djnh dA quy djnh phân cAp thc hin cho NHNN chi nhánh các tinh biên giài 

8. PhI, lê phi Va CC chi Phi khãc (nêu co) 

a) CO quy djnh v phi, 1 phi 
và các chi phI khác (nêu cO) 
khong? 

- Lê phi: Không E x Co E 
- Phi: Khong x Co 

- Chi phi khác: Không x Co II 

b) Quy djnh v cách thüc, 
thai diem np phi, I phi và 
các chi phi khác (neu cO) cO 
hqp l khong? 

CO D Không fl x 

9. Mu don, to. khai 

a) CO quy djnh v mu don, 
to khai khong? 

CO D x Không 

L do: Chun bOa các thông tin ma t chüc kinh th cn cung cAp dam bao cung cAp ding và âñ các thông tin cAn 
thiêt d NI-INN cO co sa xem xét gia hn Giây chüng nhn dang k di l' dôi tiên cüa nuâc CO chung biên giai. 

b) Ten mAn don, t khai 1: 

Don d nghj gia hn giAy 
chüng nhn dang k' di 1)' 
doi tien cua fltYOC co chung 
biên giài 

- Nêu rö nhftng nOi  dung (nhOm) thông tin cAn cung cAp trong mAn don, t? khai: 

+ Ni dung thông tin 1: Thông tin chung v th chCrc kinh t 

L do quy dinh: D NHNN nhân diên th chüc kinh t d nghi gia han GiAy chimg nhân hoat dng. 

+ Ni dung thông tin 2: Thông tin ye Giây chüng nhn dai l dôi tiên cüa nuàc cO chung biên giai cIA ducic cap. 

L do quy djnh: là co so d NI-INN xem xét gia hn GiAy chirng nhn dang k di l d6i tin cüa nuOc cO chung 
biên giOi. 

+ Ni dung thông tin 3: Thông tin ni dung xin gia han  trong Giy chng nhn dang k dai  l d6i tin cUa rnrOc có 

chung biên giOi cüa TCKT. 

L do quy djnh: là co sO d NHNN xem xét gia hn GiAy chng nhn dang k' dai l di tin cüa nuOc CO chung 

biên giOi. 
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+ NOi dung thông tin 4: L do xin gia han GiAy chCmg nhân dang k' di l' di tin cüa nuâc cO chung biên giâi. 

L' do quy dinh: là Ca so d NI-INN xem xét gia han Giy ching nhn dAng k dai  l' d6i tin cüa nrOc có chung 
biên giOi. 

- CO quy djnh viêc xác nhn ti dan, tO khai khong? CO Không x 

c) Ngon ngü - Ting Vit fl x Song ngt LI Nêu rô loi song ngt  

10. Yêu cu, diu kiin 

CO quy djnh yêu cu, diu 
kiçn khong? 

CO LI x Không LI 
L do quy djnh: vic sü ding ding tin cüa nuOc chung biên giOi là lTnh vrc mang tInh chit tuang d& nhy cam, 
phirc tap, do 4y can cO sir quán l chat chë cUa Ca quan nhà nuOc d tránh tInh trng lçii dung hoat dng dôi tiên dê 
thc hin các hoat dng bat hcxp pháp, dam bâo an ninh an toãn trong qua trInh dôi tiên. Do 4y khi TCKT dê ngM gia 
hn can dáp irng ducic các diêu kiin theo quy djnh dê tiêp tuc duçic thirc hin hoat dng nay. 

a) Yêu cu, diu kin 1: 
Diêu kiin ye trii sO chinh, 
1'dMtin dja diem dt di 

- L do quy djnh: D TCKT tip tiic &rçc thrc hin hoat dng nay, TCKT cn phài dáp ng các diu kin thu diu 
kiin ye cap mOi. 

- D dáp irng yêu cu, diu kiin nay, cá than, t6 chirc can: 

+ CO kt qua tir mt thu tic hành chmnh khác: CO Không fl x 

b) Yêu cu, dMu kin 2: 

Giy chüng nh.n dA duc 
cap con hi lirc tôi tiiêu 30 
npy tinh den th&i diem flQ 

ho so dê nghj gia hn 

- L do quy djnh: d dam bâo tInh lien tiic cüa Giy chüng nhn sau khi duqc gia han. 

- D dáp üng yêu cu, diu kiin  nay, cá than, t6 chCrc can: 

+ CO két qua tü mt thu tuc hành chinh khác: CO LI Không II x 

c) Yêu cu, diu kin 3: 

Không vi phm ch d báo 
cáo theo quy djnh cüa 
NHNNtrong toithieu03 

dim ducic cp Giy chüng 

- L do quy dinh: là co sO d NHNN xem xét tip tuc gia hn Giy chüng nhn dang k' di l' dôi tiên cüa nuOc cO 
chung biên giOi cho TCKT. 

- D dáp üng yêu cu, diu kin nay, Ca than, ti chCrc can: 

+ CO kt qua tr mt thu tue hành chinh khác: CO fl Không  D x 
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nhn hoàc gia h?n  Giy 
chrng nhn gn nhât dn 
thñ dim xin gia han. 

11. Két qua th)c hin 

a) HInh thi'rc cüa kt qua 
thirc hiên thu tuc hành chInh 
là gI? 

- Giy phép LI 
- Giy cht'rng nhn LI x 

-Giydangk' LI 
- Chrng chi LI 
-The Lii 
- Quyt djnh hành chInh LI 
- Van bàn xác nhnIchp thun LI 
- Loui khác: LI D ngh neu rO:  

K& qua thrc hin thu tuc hành chInh: Bàn giy LI x Bàn din tCr [I] 

b) Kt qua thirc hin thu tc 
hành chInh có thrcc mu 
hóa phü hçip khong? 

CO LI x Không LI 
L' do: Kt qua TTHC duçic trá theo mu s 04 Dir thão Nghj djnh. 

c) Quy djnh v th?ñ han  cO 
giá trj hiu 1rc cüa kCt qua 
thixc hiên thu tuc hành chInh 
cO hgp 1' không (nu co)? 

CO LI x Không LI 
ThOi han hiêu 1uc cUa GiAy chirng nhn gia han  phii thuc vào th&i hn hiu hrc cüa hcip dng dai  1 dôi tin cüa 
nuóc cO chung biên giâi dã k' két giüa to chrc kinh té va to chtc tin diing uy quyên nhisng tôi da khong qua 05 
nãm k tr ngày cp. 
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d) Quy djnh v pham vi có 
hiu lrc cüa két qua thijc 
hiên thu tiic hãnh chmnh có 
hcip 1 không (nêu co)? 

Toanqu6c LI Djaphrnmg  LI 
I4do  

IV. THÔNG TIN LIEN H 

Hç và ten ngui din: Vu Ha Thu 

Diên thoai c djnh: 38240788; Di dng: 0947062038 ; E-mail: phongngoaite_qlnhsbv.gov.vn 



ANG NHA NUOC VIT NAM Biu miu 04/DGTD-ScM 

CHI PHI TUAN THU THU TVC  HANH CHINH 

THU TUC CAP GIAY CHUNG NHN DANG K' DI L' DO! TIEN CUA NUOC cO CHUNG BIEN GIOI 

* Ghi chá: S Iiu trong Bang tInh chi mang tInh cht minh hQa. 

I. CHI PHI TUAN THU TTHC DI MEN KIlL BAN HANH MO! 

Các hot dng/ cách thüc thçrc hin ci the 

Dan dc nghj cap giO'y chtng nhán däng k dai 
lj di tin cüa nethc có chung biên giái 

Van ban cam ké't cüa i chzc kinh t kern ban 
sao g14 tà chtng minh (nu co) i' viêc dat 
dai 1j di tin cta nzthc Co chung biên giái tai 
dja dhrn theo quy dinh tai dim b khoán 1 
Di€u 6a Du tháo Nghj dfnh 

1 

Các cong vic 
khi thuc hiên 

TTHC 

Chuân bi ho sy 

Thành phn HS 

Thành phAn HS 
2 

stt 

1 

1.1 

1.2 

Mfrc 
TNBQ/ 
01 gi& 

lam viêc 
(dng) 

Müc chi 
phi thuê 
tir van, 
dich vu 
(dng) 

Mire phi, 
l phi, chi 
phi khác 
(dng) 

S Ian 
th ic 
hiên/ 

01 nàm 

S krçrng 
di 

tLrQ'ng 
tuân 

thü/01 
nãm 

Chi phi 
thyc 
hiên 

TTHC 
(dng) 

Tong chi 
phi thirc 

hiên 
TTHC/ 
01 nãm 
(dng) 

ThOi 
gian 
thirc 
hiên 
(gR) 

2,0 

2,0 

30.535 

30.535 

6 1.070 

61.070 

4.274.900 

4.274.900 0 

Ghi 
chá 

70 

70 

1 

1 



1.3 
Thànhph.nHS 

Báo cáo v viçc trang bj dy dü bang thông 

báotgiácôngkhai, bánghiéughitênU 

char tin dung ày quyn và ten dai lj di titn 

càa ntr&c có chung biên gi&i tai no'i giao dich 

1,0 30.535 0 1 70 30.535 2.137.450 

1.4 
ThàthphnHS 

4 
QuyirInhnghiepvuditincüantthccó 

chungbiêngiói 
30 30.535 0 1 70 91.605 6.412.350 

1.5 
Thànhph&nHS 

5 

Bàn sao hop dng dii lj'i dái tin cüa nzthc Co 
chungbiengiói/gváitchzctIndyngáy 

quyên 

1,0 30.535 1 70 30.535 2.137.450 

2 Np ho so' Trirc  tiêp 2,0 30.535 1 70 61.070 4.274.900 

Buu din 0,0 30.53 5 1 70 0 0 

Internet 0,0 30.535 1 70 0 0 

Np phi, I phi, 
chi phi khác 

30.53 5 1 70 0 0 

3.1 PhI 0,0 30.535 1 70 0 0 

3.2 Lphi 0,0 30.535 1 70 0 0 

3.3 Chi phI khác 30.535 1 70 0 0 

4 

Chuân bj, phuc vy 
vic kiém tra, dánh 
giá cüa co'quan cO 
thãm quyn (nu 

Ca) 

30.535 70 

Hotdng 1 0,0 30.535 1 70 0 0 

Hotdng2 0,0 30.535 1 70 0 0 

Cong vic khác 
(nu có) 

0,0 30.535 1 70 0 0 

6 Nhnktquã Tnrctip 0,0 30.535 1 70 0 0 

Bi.ru diên 0,0 30.535 1 70 8.000 560.000 
Giá 
EMS 

nOi tlnh 

Internet 0,0 30.535 1 70 0 0 

Khác 0,0 30.535 1 70 0 0 

TONG 0 0 343.885 24.071.950 2 



H. CIII PHI THU'C HIIN TTHC Uh1N TA! (Không co) 

STT 
Các cong vic 
khi thyc hién 

TTHC 
Cãc hoat dng/ cách thirc thyc hin cu the 

Th&i 
gian thtrc 
hin (giâ) 

Mire 
TNBQ/ 01 

giô lam 
vic (dng) 

Mire chi phi 
thuê tir van, 

dlch v1 

(dng) 

Müc phi, lé 
phi, chi phi 
khác (d6ng) 

So Ian 
thire 

hiên/01 
näm 

S hrqng 
d6i tirqng 

tuân thü/01 
näm 

Chi phi 
thLrc hin 

TTHC 
(dng) 

Tong chi phi 
thrc hiên 
TTHC/ 

01 nãm (dng) 

Ghi 
chü 

1 Chuãn bj h so. 

1.1  ThànhphnHS I 0,0 30.535 0 0 0 0 

1.2  ThànhphânHS2 0,0 30.535 0 0 0 0 0 

1.3 ThànhphAnHS3 0,0 30.535 0 0 0 0 0 

2 Np ho so Trrc tip 0,0 30.535 0 0 0 0 

Bixu diên 0,0 30.535 0 0 0 0 0 

Internet 0,0 30.535 0 0 0 0 

Np phi, l phi, chi 
phi khác 

30.535 0 0 0 0 0 

3.1 PhI 0,0 30.535 0 0 0 0 0 

3.2 Lphi 0,0 30.535 0 0 0 0 0 

3.3 Chi phi khác 30.535 0 0 0 0 

4 

Chuãn b, phuc vu 
vic kiCm tra, dãnh 
giá cüa co quan cO 
tham quyen (neu 

có) 

30.535 0 0 

Hotdng1 0,0 30.535 0 0 0 0 

Hot dông 2 0,0 30.53 5 0 0 0 0 

Cong vic khác 
(ntu co) 

0,0 30.535 0 0 0 0 

6 Nhn kt qua Trrc tiêp 0,0 30.535 0 0 0 0 

Buudin 0,0 30.535 0 0 0 0 

Internet 0,0 30.535 0 0 0 0 

Khac 0,0 30.535 0 0 0 0 

TONG 0 0 0 0 3 



24.071.950  

iii. so SANH CHI PHI 

Chi phi tuãn thu TTHC thy kin ban hành mói vã sau don giãn hóa hoc thy kin s&a di, b 
sung 

30.000.000 - 

25.000.000 

20.000.000 

15.000.000 

10.000.000 - 

5.000.000 - 
0 

0 

0 Chi phi sau DGH • Chi phi hin tai 

4 



ANG NHA NUOC VIET NAM Biu mâu 04/DGTD-SCM 

CHI PH! TUAN THU THU TVC HANH CHiNH 

VC CAP LI GLAY CHUNG NH4N DANG K'' DI L DO! TIEN CUA NIJOC CO CHUNG BIEN GIOI 

9,  
1 chu: So hçu trong Bang tinh chl mang tinh chat minh hça. 

I. CHI PHI THIXC HIN TTHC DU' KIEN KHI BAN HANH MI 

Các cong vic 
khi thu'c hiên TTHC 

Các hot dIing/ cách 
thtrc thtrc hiên Cu 

the 

Muc 
TNBQI 
01 giô 

lam viéc 
(dng) 

Mfrc chi 
phi 

thuê tu 
van, 

dch vu 
(dng) 

Muc 
phi, I 

phi, chi 
phI 

khác 
(dng) 

S Ian 
thuc 
hiên/ 

01 näm 

So 
krQ'ng 
di 

tu'Q'ng 
tuân 

thü/01 
näm 

Chi phi 
thc 
hiên 

TTHC 
(dng) 

Tng chi 
phI thi1c 

hin 
TTHC/ 
01 nãm 
(dng) 

Chuãn b ho so 

Thành phn HS 1 

Thành ph.n HS 2 

Doii d ngh/ cap lai 
giáy chzng nhán 
dang kj dai lj di 
lien cüa nithc có 

chung biên giái 

Ban sao hop 
dángdgiljidôi lin 
cta nzthc có chung 
biên giái kj vái Id 
chzc tin dung üy 

quyên (ddi vó'i 

Irzthng hop TCKT 
sau khi Id chik lai) 

0 I 

1.221.400 

6 10.700 

20 

20 

6 1.070 

30.535 

30.535 

30.535 

Ghi 
chü 

ThOi 
gian 
thiyc 
hin 
(gR) 

2,0 

1,0 

STT 

I 

1.1 

1,2 





2 Np ho so Trrc tip 1,0 30.535 1 20 30.535 610.700 

Bixu din 0,0 30.53 5 1 20 0 0 

Internet 0,0 30.535 1 20 0 0 

3  Np phi, I phi, chi phi khác 30.535 1 20 0 0 

3.1  PhI 0,0 30.535 1 20 0 0 

3.2 LphI 0,0 30.535 1 20 0 0 

3.3 Chi phi khác 30.53 5 1 20 0 0 

4 
Chuãn bj, phiic vy vic kim 
tra, dánh giá c üa co quan có 

thâm quyn (nu có) 

30.535 20 

Hot dng 1 0,0 30.535 1 20 0 0 

Hotdng2 0,0 30.535 1 20 0 0 

5 Cong vic khác (nu co) 0,0 30.53 5 1 20 0 0 

6 Nhn kt qua Trirc tip 0,0 30.53 5 1 20 0 0 

Buu diên 0,0 30.535 1 20 8.000 160.000 

Giá 
EMS 
nol 
tinh 

Internet 0,0 30.535 1 20 0 0 

Khác 0,0 30.535 1 20 0 0 

TONG 0 0 130.140 2.602.800 



IL CHI PHI THVC HIN TTHC HIN Ti 

STT 
Các cong vic 

khi thic hin TTHC 

Các hoat dng/ cách 
thirc thLrc hiên cii 

the 

Thôi 
gian 
thrc 
hiên 
(gi) 

Mü'c 
TNBQ/ 
01 gio 

lam viêc 
(dng) 

Mtrc chi 
phi 

thuê tir 
van, 

dich vu 
(dong) 

Mfrc 
phi, 1 

phi, chi 
phi 

khác 
(dong) 

So kin 
thtrc 
hin/ 

01 näm 

s 
iuçrng 

dôi 
tLrong 
tuân 

thü/01 
nam 

Chi phi 
thirc 
hin 

TTHC 
(dong) 

Tong chi 
phi thirc 

hin 
TTHC/ 
01 nãm 
(dng) 

Ghi 
chó 

1  Chuân bi ho so 
1.1  Thànhph.nHSI 30.535 0 0 0 0 

1.2  ThànhphAnHS2 30.535 0 0 0 0 0 

2  Nphsor Tructip 30.535 0 0 0 0 

Buudin 30.535 0 0 0 0 0 

Internet 30.535 0 0 0 0 

3  Np phi, l phi, chi phi khác 30.53 5 0 0 0 0 0 

3.1  PhI 0,0 30.535 0 0 0 0 0 

3.2 LphI 0,0 30.535 0 0 0 0 0 

3.3 Chi phi khác 30.535 0 0 0 0 

4 
Chuân bj, phuc viii vic kiêm 
tra, dánh giá cüa co quan có 

thm quyn (nu co) 

30.53 5 

HotdngI 0,0 30.535 0 0 0 0 

I-Iottdng2 0,0 30.535 0 0 0 0 

5 Cong vic khác (nu co) 0,0 30.535 0 0 0 0 

6 Nhn kt qua Trrc tip 30.535 0 0 0 0 

Buu diên 0,0 30.535 0 0 0 0 

Internet 0,0 30.535 0 0 0 0 

Khác 0,0 30.535 0 0 0 0 

TONG 0 0 0 0 



2.602.800 

0 

III. so SANH CHI PHI 

Chi phi tuãn thu TTHC dtj kin ban hãnh mói Va sau don giãn hóa hoc dr kin sfra di, bô 
sung 

3.000.000 1 - 

2.500.000 - 

2.000.000 - 

1.500.000 - 

1.000.000 

500.000 - - - 

0 

Chi phi sau DGH • Chi phi hin ti 



NG NHA NUOC VIET NAM 
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-A 

trong Bang tInh chi mang tInh chat minh hQa. 

PHI THU'C HIEN TTHC DU' KIEN KHI BAN HANH MCR 

STT 
Các cong vic 

khi thuc hiên TTHC 
Các hoat dông/ cách thuc thirc hiên 

cu the 

Thôi 
gian 
thi 
hiên 
(gi?) 

Mtrc 
TNBQ/ 
01 gio 

lam viêc 
(dng) 

Muc chi 
phi thuê 
tir Van, 
dich vu 
(dng) 

MLrc phI, 
l phi, chi 
phi khác 
(c1ng) 

So tan 
thtrc 
hiên/ 

01 näm 

s 

krç'ng 
di 

tu9'ng  
tuãn 

thü/01 
näm 

Chi phi 
thtrc hién 

TTHC 
(dng) 

Ting chi phi 
thirc hiên 
TTHC/ 
01 näm 
(dng) 

Ghi 
chá 

Chuân bj ho so' 

1.1 Thành phn HS I 
DundnghjdiuchinhGiáych&ng 
nhán 

2,0 30.535 1 50 61.070 3.053.500 

1.2 Thành phn HS 2 
Các gidy tà ccn thie1 lien quan dn 
viêc diu chinh quy dinh tai Khoán 2, 
Diu 6c Nghj djnh 

2,0 30.535 0 1 50 61.070 3.053.500 

1.3 ThànhphAnHS3 

Báo cáo v vivc (rang bj CY SO' vgt 
chá'i và van bàn cam kt v viêc dat 
dai lj di tin cüa ntthc có chung 
biên giái iai dia die2m theo quy djnh 
và cam ket van bàn cam kt cáa 
TCKTkembansaogidytàchang 
minh (nu có) v viêc dat dai l ddi 
tin cta ntthc có chung biên giái tai 
dja dim theo quy dinh tai dkm b, 
khoán 1, Diu 6a Nghj djnh (di vói 
trithng hop tang s lttcxng dai 1j). 

3,0 30.535 0 1 15 91.605 1.374.075 

Biêu mâu 04/DGTD-SCM 

CHI PHI TUAN THU THU TVC  HANH CHINH 

C DLEU CHINH GIAY CHU4G NHhN DANG K' DtL L' DO! TIEN CUA NU'OC CO CHUNG BIEN GIffi 



2 Np ho so' Trrc tip 1,0 30.535 1 50 30.535 1.526.750 

Bixu din 0,0 30.535 1 50 0 0 

Internet 0,0 30.535 1 50 0 0 

Np phi, 1 phi, chi phi 
khác 

30.535 1 50 0 0 

3.1 PhI 0,0 30.535 1 50 0 0 

3.2 LphI 0,0 30.535 1 50 0 0 

3.3 Chi phi khác 30.535 1 50 0 0 

Chuãn bi,  phiic vi,i vic 
kiêm tra, dánh giá c üa 
co' quan có thâin quyen 

(nu co) 

30.53 5 1 50 

Hotdng 1 0,0 30.535 1 50 0 0 

Hotdng2 0,0 30.535 1 50 0 0 

5 Cong vic khác (nu co) 0,0 30.535 1 50 0 0 

6 Nhn kt qua Trirc tip 0,0 30.53 5 1 50 0 0 

Bixu diên 0,0 30.535 1 50 8.000 400.000 

Giá 
EMS 

tinh 

Internet 0,0 30.535 1 50 0 0 

Khác 0,0 30.535 1 50 0 0 

TONG 0 0 252.280 9.407.825 



II• .kkltflflt - - - 

S( 

Thôi 
gian 

Mac 
TNBQ/ 

Muc chi 
phi thuê 

Mfrc phi, So tan 
thuc 

hrong 
doi 

Chi phi 
thirc hiên 

Tng chi phI 
thirc hiên 

Ghi 
STT 

Các cong vic 
khi thirc hin TTHC 

Các hoat dng/ cách thu'c thtc hin 
cii the 

thc 
hin 

01 giô 
lam vic djch vii 

1 phi, chi 
phi khác 
(dng) 

hién/ 
01 näm 

ttrqng 
tuãn 

TTHC 
(dng) 

TTHC/ 
01 nãm 

chü 

(gR) (dng) (dng) thü/01 
nãm 

(dng) 

1 Chuãn bi ho so 
1.1 Thànhph.nHS1 30.535 0 0 

1.2 ThànhphnHS2 30.535 0 0 0 

1.3 ThànhphânHS3 30.535 0 0 0 

2 Nphisor Trirctip 30.535 0 0 

Bu'udin 30.535 0 0 0 

Internet 30.535 0 0 

Np phi, l phi, chi phi 
khác 

30.535 0 0 0 

3.1 PhI 30.535 0 0 0 

3.2 LphI 30.535 0 0 0 
0 

3.3 Chi phi khác 30.535 0 

Chuân b, phic vu viêc 
kiêm tra, dánh giá cüa cY 

quan có thâm quyn (nu 
30.535 

Ca) 

Hoat dng 1 30.535 0 0 

Hotdng2 30.535 0 0 

5 Cong vic khác (nu co) 30.535 0 0 

6 Nhnktquã Trirctip 30.535 0 0 

Buudin 30.535 0 0 

Internet 30.535 0 0 

Khác 30.535 0 0 

TONG 0 0 0 0 



iii. so SANH CIII PHI 

Chi phi tuãn thu TTHC hin ti hoc dy kin ban hành mói và sau don giãn hóa hoc dy 
kiên sü'a dôi, bô sung 
9.4O7.82-5 

0 Chi phi sau DGH U Chi phi hin ti 

10.000.000 - 

9.000.000 - 

8.000.000  

7.000.000 

6.000.000 - 

5.000.000 

4.000.000  

3.000.000 - 

2.000.000 

1.000.000  

0 - 



Bilu miu 04/DGTD-SCM ;AN7EI*NG NHA NU'OC VIET NAM 

ST 
T 

Các cong vic 
khi thtrc hin TTHC 

30.535 70 1 0 30.535 

CII! PH! TUAN THU THU TUC  HANH CH!NH 

TIJC GIA HAN GIAY CHUG NHN BANG K DiJ L DO! TIEN CUA NU'OC CO CHUNG BIEN GIO! 
I * 

1hü: S6 1iu trong Bang tInh chi mang tInh chat minh hça. 

I. CHI PHI THIC HIN TTHC DU MEN KHI BAN HANH MO! 

Thãnh ph.n HS 1 

Các hoat dng/ cách thilrc 
thic hin cy th 

Dan d nghj gia han Giá1y 
chitng nhán 

Ban sao hcip dng dai l dói 
tin cüa ntthc Co chung biên 
giâi kj vái td chitc tin dung 
zy quyn con hiêu hcc 

Van ban cain kt khong vi 
pham ché do báo cáo theo 
quy ct/nh cza NHNN trong 
tc4i thiu 03 Quj trong 01 
nOm fit thOi dim dwcic cp 
Giy chitng nhán hoc gia 
han Giy ch&ng nhán gdn 
nhth dn thai dim xin gia 
hgn L 

Thôi 
gian 
thirc 
hin 
(gi?) 

1,0 

2,0 

1,0 

30.535 

30.535 1 

1 70 

70 

30.535 

61.070 

1.2 

1.3 

ThanhphnHS 2 

Thãnhph.nHS 3 

Mfrc 
TNBQ/ 
01 gi& 

lam vic 
(dng) 

M*rc chi 
phi thuê 
tir van, 
dch vy 
(c1ng) 

Müc phi, 
l phi, chi 
phi khác 
(dng) 

So lan 
thrc 
hin/ 

01 näm 

S lirçng 
di 

tirQllg 
tuân 

thü/01 
näm 

Chi phi 
thiyc hin 

TTHC 
(dng) 

Tong chi phi 
thiic hiên 
TTHC/ 
01 näm 
(dng) 

Ghi 
chili 

0 

4.274.900 

2. 137.450 

2.137.450 





2  Np ho so Trirc tip 1,0 30.535 1 70 30.535 2.137.450 

Buu din 0,0 30.535 1 70 0 0 

Internet 0,0 30.535 1 70 0 0 

3  Np phi, 1 phi, chi phi khác 30.535 1 70 0 0 

3.1  PhI 0,0 30.535 1 70 0 0 

3.2 LphI 0,0 30.535 1 70 0 0 

3.3  Chi phi khác 30.535 1 70 0 0 

4 
Chuãn bi,  phic viii vic kim 
tra, dánh giá c üa co quan có 

thâm quyn (nu co) 

30.535 70 

Hotdng1 0,0 30.535 1 70 0 0 

Hotdng2 0,0 30.535 1 70 0 0 

5 Cong vic khác (nu co) 0,0 30.53 5 1 70 0 0 

6  Nhn kt qua Trrc tip 0,0 30.535 1 70 0 0 

Btrudiên 0,0 30.535 1 70 8.000 560.000 

Giá 
EMS 
fl9l 

tinh 

Internet 0,0 30.535 1 70 0 0 

Khác 0,0 30.535 1 70 0 0 

TONG 0 0 160.675 11.247.250 



II. CHI PH! THISC HIJN TTHC HHN TM (Không co) 

ST 
T 

Các cong viêc 
khi thrc hin TTHC 

Các hot dông/ cách thuc 
thrc hin ciii the 

Thôi 
gian 
thirc 
hin 
(giä) 

Mire 
TNBQ/ 
01 gi?r 

Lam viêc 
(dng) 

Mirc chi 
phi thuê 
tir van, 
dich vu 
(dng) 

Mirc phi, 
I phi, chi 
phi khác 
(dng) 

S 1n 
thuc 
hin/ 

01 näm 

SO hrç'ng 
di 

tLrng 
tuân 

thü/01 
nam 

Chi phi 
thyc hin 

TTHC 
(dng) 

Tng chi phi 
thtrc hin 
TTHC/ 
01 nãm 
(dng) 

Ghi 
chü 

1  Chun b h so? 

1.1 ThànhphnHS 1 30.535 0 0 

1.2  ThânhphAnHS2 30.535 0 0 0 

1.3 ThànhphAnHS3 30.535 0 0 0 

2  Np ho so' Tc tip 30.535 0 0 

B.rudin 30.535 0 0 0 

Internet 30.535 0 0 

3  Np phi, 1 phi, chi phi khác 30.535 0 0 0 

3.1  PhI 30.535 0 0 0 

3.2  LphI 30.535 0 0 0 

3.3  ChiphIkhác 30.535 0 0 

4 
Chun bj, phiic vu vic kim 
tra, dánh giá cüa co quan cO 

thm quyn (nu co) 

30.53 5 

Hotdng1 30.535 0 0 

Hotdng2 30.535 0 0 

5  Cong vic khác (nu co) 30.535 0 0 

6 Nhn kt qua Trrc tip 30.535 0 0 

Btrudiên 30.535 0 0 

Internet 30.535 0 0 

Khác 30.535 0 0 

TONG 0 0 0 0 



iii. so SANH CHI PHI 

Chi phi tuân thu TTHC hin ti hoc di kin ban hành m&i Va sau don giãn hóa hoc dr 
kin sra dôi, bi sung 

12.000.000 -  —1-1- 247250  

10.000.000 

8.000.000 

6.000.000 

4.000.000 

2.000.000 

0 

Chi phi sau DGH U Chi phi hin ti 
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