
 

 
 

BỘ CÔNG THƯƠNG 

_________ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:   11/2016/TT-BCT               Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 2016 

 

THÔNG TƯ 

Quy định biểu mẫu thực hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP  

ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết  

Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh  

của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 

 

Căn cứ Nghị định số 95/2012/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2012 của 

Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của 
Bộ Công Thương;  

Căn cứ Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của 

Chính phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi 
nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam; 

Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Kế hoạch, 

Bộ trưởng Bộ Công Thương ban hành Thông tư quy định biểu mẫu thực 

hiện Nghị định số 07/2016/NĐ-CP ngày 25 tháng 01 năm 2016 của Chính 

phủ quy định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của 
thương nhân nước ngoài tại Việt Nam như sau:  

Điều 1. Các mẫu Đơn đề nghị, Giấy phép, Báo cáo, Thông báo chấm 

dứt hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước 

ngoài tại Việt Nam; mẫu Báo cáo của Cơ quan cấp Giấy phép  

1. Mẫu Đơn đề nghị cấp, cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện 

(cấp lại theo quy định tại khoản 1 Điều 18 Nghị định số 07/2016/NĐ-CP) theo 

Mẫu MĐ-1 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này. 

2. Mẫu Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện (cấp 

lại theo quy định tại khoản 2 Điều 18 Nghị định số 07/2016/NĐ-CP) theo 

Mẫu MĐ-2 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này. 

3. Mẫu Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện 

theo Mẫu MĐ-3 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này. 

4. Mẫu Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện 

theo Mẫu MĐ-4 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này.  

5. Mẫu Đơn đề nghị cấp Giấy phép thành lập Chi nhánh theo Mẫu MĐ-5 

của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này. 

6. Mẫu Đơn đề nghị cấp lại Giấy phép thành lập Chi nhánh theo Mẫu 

MĐ-6 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này. 
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7. Mẫu Đơn đề nghị điều chỉnh Giấy phép thành lập Chi nhánh theo Mẫu 

MĐ-7 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này. 

8. Mẫu Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Chi nhánh theo Mẫu 

MĐ-8 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này. 

9. Mẫu Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện theo Mẫu GP-1 của Phụ 

lục ban hành kèm theo Thông tư này. 

10. Mẫu Giấy phép thành lập Chi nhánh theo Mẫu GP-2 của Phụ lục ban 

hành kèm theo Thông tư này. 

11. Mẫu Thông báo chấm dứt hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi 

nhánh theo Mẫu TB của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này. 

12. Mẫu Báo cáo hoạt động của Văn phòng đại diện theo Mẫu BC-1 của 

Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này. 

13. Mẫu Báo cáo hoạt động của Chi nhánh theo Mẫu BC-2 của Phụ lục 

ban hành kèm theo Thông tư này. 

14. Mẫu Báo cáo định kỳ hàng năm của Cơ quan cấp Giấy phép theo 

Mẫu BC-3 của Phụ lục ban hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 2. Mã số các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

Mã số các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo Bảng 1 của Phụ 

lục ban hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 3. Ghi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép 

thành lập Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam 

Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Giấy phép thành lập Chi nhánh 

được in trên giấy khổ A4. Cách ghi Giấy phép theo Bảng 2 của Phụ lục ban 

hành kèm theo Thông tư này. 

Điều 4. Tổ chức thực hiện 

1. Vụ Kế hoạch, Bộ Công Thương là đơn vị đầu mối chịu trách nhiệm 

thực hiện việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn Giấy 

phép thành lập Chi nhánh và chấm dứt hoạt động của Chi nhánh theo quy 

định tại Điều 6 Nghị định số 07/2016/NĐ-CP, báo cáo Bộ trưởng Bộ Công 

Thương xem xét, quyết định; chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, kiểm tra 

việc thực hiện Thông tư này.  

2. Cục Thương mại điện tử và Công nghệ thông tin, Bộ Công Thương 

chịu trách nhiệm thiết lập, quản lý, vận hành, duy trì hoạt động cơ sở dữ liệu về 

Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam trên 

Cổng thông tin điện tử của Bộ Công Thương tại địa chỉ www.moit.gov.vn. 

 3. Vụ Kế hoạch, Bộ Công Thương có trách nhiệm cập nhật thông tin có 

liên quan vào cơ sở dữ liệu quy định tại khoản 2 Điều này trong thời hạn 15 

ngày kể từ ngày cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn và thu hồi Giấy phép thành 

lập Chi nhánh, chấm dứt hoạt động của Chi nhánh. 
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4. Cơ quan cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện có trách nhiệm 

cập nhật thông tin có liên quan vào cơ sở dữ liệu quy định tại khoản 2 Điều 

này trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày cấp, cấp lại, điều chỉnh, gia hạn và thu 

hồi Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, chấm dứt hoạt động của Văn 

phòng đại diện. 

5. Cơ quan cấp Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Vụ Kế hoạch, 

Bộ Công Thương có trách nhiệm cập nhật thông tin về xử lý vi phạm hành 

chính đối với Văn phòng đại diện, Chi nhánh vào cơ sở dữ liệu quy định tại 

khoản 2 Điều này sau khi có quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 

hành vi vi phạm của Văn phòng đại diện, Chi nhánh. 

Điều 5. Hiệu lực thi hành  

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2016.  

2. Thông tư này bãi bỏ Thông tư số 11/2006/TT-BTM ngày 28 tháng 9 

năm 2006 của Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương) hướng dẫn thực hiện 

Nghị định số 72/2006/NĐ-CP ngày 25 tháng 7 năm 2006 của Chính phủ quy 

định chi tiết Luật Thương mại về Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương 

nhân nước ngoài tại Việt Nam.  

3. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vướng mắc, các tổ chức, cá 

nhân có liên quan phản ánh về Bộ Công Thương, Vụ Kế hoạch để được kịp 

thời hướng dẫn, giải quyết./.  

 
 

Nơi nhận:                                                        
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao, Toà án nhân dân tối cao; 

- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 

- Văn phòng Quốc hội; 

- Văn phòng Tổng bí thư; 

- Hội đồng dân tộc và các UB của Quốc hội; 

- Văn phòng Chủ tịch nước;  

- Kiểm toán Nhà nước;  

- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);  

- Các Sở Công Thương;  

- Các Ban quản lý các KKT, KCN, KCX, KCNC; 

- Công báo; Website Bộ CT; 

- Bộ Công Thương: Bộ trưởng, các Thứ trưởng; 

- Các đơn vị thuộc cơ quan Bộ CT; 

- Lưu: VT; KH. 

     BỘ TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

 

Trần Tuấn Anh  

 

 

 

 


