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Hà Nội, ngày 05 tháng 7 năm 20ỉ ỉ 

THÔNG Tư 
Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 66/2009/TT-BTC ngày 30/3/2009 của Bộ Tài 
chỉnh quy định chế độ thu, nộp, quản ỉý và sử dụng ỉệ phí cấp hộ chiếu, thị 

thực, giấy từ về nhâp cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tai Vỉêt Nam 

Căn cứ Pháp lệnh Phí và ỉệ phí; 
Căn cứ Nghị định số 57/2002/NĐ-CP ngày 3/6/2002 và Nghị định số 

24/2006/NĐ-CP ngày 06/3/2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Pháp 
lệnh phí và lệ phí; 

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27/11/2008 của Chính phủ 
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 

Thực hiện Nghị quyết số 61/NQ-CP ngày 17/12/2010 của Chính phủ về 
việc đơn giản hoá thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ 
Công an; 

Bộ Tài chỉnh quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp hộ 
chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam 
như sau: 

Điều lề 

1. Bo sung điểm d vào khoản 2 mục I Phụ lục Biểu mức thu lệ phí cấp hộ 
chiếu, thị thực và các loại giấy tờ về xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và cư trú tại 
Việt Nam ban hành kèm theo Thông tư số 66/2009/TT-BTC ngày 30/3/2009 của 
Bộ Tài chính như sau: 

d) Giấy thông hành nhập xuất cảnh cho công dân Việt Nam sang công tác, 
du lịch các tỉnh, thành phổ biên giói Trung Quốc tiếp giáp Việt Nam: 50.000 
đồng. 

2. Sửa đồĩ, bổ sung khoản 3 Đĩều 1 Thông tư số 66/2009/TT-BTC như sau: 
"Mức thu lệ phí xuất nhập cảnh được quy định cụ thể tại Biểu mức thu lệ 

phí ban hành kèm theo Thông tư này, đơn vị tính là 01 quyển hộ chiếu, 01 thị 
thực, 01 giấy tờ về xuất cảnh, nhập cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam". 

Điều 2. 

1. Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 01 /9/2011. 



I ( ac nội dung khác liên quan đến lệ phí cấp hộ chiếu, thị thực, giấy tờ vẻ 
nhập canh, xuãt cảnh, quá cảnh và cư trú tại Việt Nam không đề cập tại Thông tư 
nay vẫn được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 66/2009/TT-BTC ngày 
30/3/2009 cua Bộ Tài chính quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phì 
câp hô chiếu, thị thực, giấy tờ về nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh và cư trú tại 
Việ t  Nam.  

V lô chức, cá nhân thuộc đối tượng nộp lệ phí và các cơ quan liên quan 
chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. Trong quá trình triển khai thực hiện, ncu 
c ó vướne. mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính đẻ 
xem xét. hướng dẫnỄ/. 
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