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NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 
VIỆT NAM 

________ 

Số: 25/2011/TT-NHNN                 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

______________________________________ 

Hà Nội, ngày 31 tháng 8  năm 2011 
 

 

THÔNG TƯ  
Về việc thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính lĩnh vực 

hoạt động ngoại hối theo các Nghị quyết của Chính phủ về đơn giản hóa 
thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý 

của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
_________ 

 
Căn cứ Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam số 46/2010/QH12 ngày 16 tháng 

6 năm 2010; 

Căn cứ Luật Các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng 6 năm 2010; 

Căn cứ Pháp lệnh Ngoại hối số 28/2005/PL-UBTVQH11 ngày 13 tháng 12 
năm 2005; 

Căn cứ Nghị định số 96/2008/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2008 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam; 

Căn cứ Nghị quyết số 60/NQ-CP ngày 17 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ 
về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; 

Căn cứ Nghị quyết số 25/NQ-CP ngày 02 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ 
về việc đơn giản hóa 258 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của 
Bộ, ngành, 

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (sau đây gọi tắt là Ngân hàng Nhà nước) sửa 
đổi, bổ sung, thay thế hoặc bãi bỏ, hủy bỏ các quy định tại các văn bản do Ngân 
hàng Nhà nước ban hành để thực thi phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính 
thuộc lĩnh vực ngoại hối như sau: 

Điều 1. Bổ sung quy định đối với các thủ tục về quản lý vay, trả nợ nước 
ngoài để thực thi phương án đơn giản hóa nêu tại khoản 7 Mục II Phần A của 
Nghị quyết 60/NQ-CP như sau: 

1. Thủ tục xác nhận đăng ký khoản vay trung, dài hạn nước ngoài theo 
phương thức tự vay, tự trả:  

a) Trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày: 

- Ký hợp đồng vay vốn nước ngoài trung, dài hạn (không bao gồm vay nước 
ngoài dưới hình thức phát hành trái phiếu quốc tế) hoặc kể từ ngày văn bản bảo 
lãnh được ký (trong trường hợp khoản vay có bảo lãnh); 
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- Ký hợp đồng gia hạn khoản vay ngắn hạn mà tổng thời gian gia hạn và thời 
gian đã vay ngắn hạn là trên 1 năm. 

Bên đi vay là doanh nghiệp, tổ chức tín dụng (trừ ngân hàng thương mại nhà 
nước), chi nhánh ngân hàng nước ngoài (sau đây gọi chung là “doanh nghiệp”) lập 
01 bộ hồ sơ đăng ký khoản vay nước ngoài gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực 
tiếp đến: 

- Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản lý ngoại hối) đối với các khoản vay có kim 
ngạch vay từ trên 10 triệu USD (hoặc loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương); 

- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở 
chính đối với các khoản vay có kim ngạch vay đến 10 triệu USD (hoặc loại ngoại 
tệ khác có giá trị tương đương). 

b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ: 

- Ngân hàng Nhà nước xác nhận đăng ký đối với các khoản vay trung, dài hạn 
của doanh nghiệp có kim ngạch vay trên 10 triệu USD (hoặc các loại ngoại tệ khác 
có giá trị tương đương tại thời điểm ký kết hợp đồng vay). Trường hợp từ chối xác 
nhận, Ngân hàng Nhà nước có văn bản trả lời nêu rõ lý do. 

- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp có trụ sở 
chính xác nhận đăng ký đối với các khoản vay trung, dài hạn của doanh nghiệp có 
kim ngạch vay đến 10 triệu USD (hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương 
đương tại thời điểm ký kết hợp đồng vay). Trường hợp từ chối xác nhận, Ngân 
hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố có văn bản trả lời nêu rõ lý do. 

c) Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đăng ký khoản vay trung, dài hạn nước ngoài (theo Phụ lục số 01.ĐGH 
kèm theo Thông tư này); 

- Bản sao được chứng thực từ bản chính hồ sơ pháp lý của doanh nghiệp (trừ 
tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài) như Quyết định thành lập, giấy 
chứng nhận đăng ký kinh doanh, giấy chứng nhận đầu tư, giấy phép hoạt động, 
hoặc văn bản liên quan khác do cơ quan có thẩm quyền cấp; 

- Bản sao được chứng thực văn bản của cấp có thẩm quyền phê duyệt Dự án 
đầu tư hoặc Phương án sản xuất kinh doanh (trừ tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân 
hàng nước ngoài và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đã có giấy chứng nhận 
đầu tư hoặc giấy phép đầu tư đối với dự án đầu tư cụ thể); 

- Bản sao và bản dịch ra tiếng Việt hợp đồng vay nước ngoài đã ký (có 
xác nhận của đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp về tính chính xác của 
bản dịch); 

- Bản sao và bản dịch ra tiếng Việt (trường hợp bản gốc bằng tiếng nước 
ngoài) văn bản bảo lãnh của bên bảo lãnh cho khoản vay nước ngoài (có xác nhận 
của đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp về tính chính xác của bản dịch); 
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- Ngoài các hồ sơ trên: 

+ Các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước vay trung, dài hạn nước ngoài phải 
có văn bản đồng ý của Bộ Tài chính và Bộ quản lý ngành về việc thực hiện khoản 
vay trung, dài hạn nước ngoài; 

+ Các doanh nghiệp đăng ký cho khoản vay trung, dài hạn được gia hạn từ 
khoản vay ngắn hạn phải có: Bản sao và bản dịch ra tiếng Việt hợp đồng gia hạn 
khoản vay ngắn hạn nước ngoài thành khoản vay trung, dài hạn nước ngoài (có xác 
nhận của đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp về tính chính xác của bản dịch) 
và văn bản của ngân hàng thương mại (nơi doanh nghiệp mở tài khoản thực hiện 
khoản vay) xác nhận tình hình thực hiện khoản vay (rút vốn, trả nợ) đến thời điểm 
khoản vay nước ngoài ngắn hạn được gia hạn thành trung, dài hạn. 

2. Thủ tục xác nhận đăng ký thay đổi khoản vay trung, dài hạn nước ngoài 
theo phương thức tự vay, tự trả:  

a) Trường hợp có thay đổi bất kỳ nội dung nào liên quan đến khoản vay của 
doanh nghiệp được nêu tại văn bản của Ngân hàng Nhà nước xác nhận đăng ký 
vay, trả nợ nước ngoài, trong thời hạn 30 ngày làm việc kể từ ngày ký thỏa thuận 
thay đổi và trước khi nội dung thay đổi có hiệu lực doanh nghiệp phải lập 01 bộ hồ 
sơ đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài và gửi qua đường bưu điện hoặc nộp 
trực tiếp đến: 

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Quản lý ngoại hối) đối với các khoản 
vay có kim ngạch vay từ trên 10 triệu USD (hoặc loại ngoại tệ khác có giá trị 
tương đương); 

- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở 
chính đối với các khoản vay có kim ngạch vay đến 10 triệu USD (hoặc loại ngoại 
tệ khác có giá trị tương đương). 

b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đầy đủ hồ sơ hợp lệ: 

- Ngân hàng Nhà nước xác nhận đăng ký thay đổi đối với các khoản vay 
trung, dài hạn của doanh nghiệp có kim ngạch vay trên 10 triệu USD (hoặc các loại 
ngoại tệ khác có giá trị tương đương tại thời điểm ký kết hợp đồng vay). Trường 
hợp từ chối xác nhận, Ngân hàng Nhà nước có văn bản trả lời nêu rõ lý do. 

- Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp có trụ sở 
chính xác nhận đăng ký thay đổi đối với các khoản vay trung, dài hạn của doanh 
nghiệp có kim ngạch vay đến 10 triệu USD (hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị 
tương đương tại thời điểm ký kết hợp đồng vay). Trường hợp từ chối xác nhận, 
Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố có văn bản trả lời nêu rõ lý do. 

c) Thành phần hồ sơ: 

- Đơn đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài (theo Phụ lục số 02.ĐGH kèm 
theo Thông tư này); 

- Bản sao và bản dịch ra tiếng Việt (có xác nhận của đại diện có thẩm quyền 
của doanh nghiệp) thỏa thuận thay đổi đã ký; 
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- Văn bản chấp thuận của Bên bảo lãnh cho khoản vay nước ngoài của doanh 
nghiệp về những thay đổi (trong trường hợp doanh nghiệp được bảo lãnh).  

Điều 2. Bổ sung quy định đối với thủ tục Cấp giấy phép mở và sử dụng 
tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài đối với tổ chức kinh tế, doanh nghiệp có vốn 
đầu tư nước ngoài (B-NHA-001783-TT) để thực thi phương án đơn giản hóa 
nêu tại khoản 8 Mục II Phần A Nghị quyết 60/NQ-CP như sau: 

1. Sửa đổi tên thủ tục hành chính thành: “Cấp giấy phép mở và sử dụng tài 
khoản ngoại tệ ở nước ngoài đối với người cư trú là tổ chức kinh tế có chi nhánh, 
văn phòng đại diện ở nước ngoài hoặc có nhu cầu mở tài khoản ngoại tệ ở nước 
ngoài để tiếp nhận vốn vay nước ngoài, để thực hiện cam kết, hợp đồng với bên 
nước ngoài”. 

2. Quy định về quy trình thực hiện thủ tục:  

a) Tổ chức kinh tế có chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài hoặc có 
nhu cầu mở tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài để tiếp nhận vốn vay nước ngoài, để 
thực hiện cam kết, hợp đồng với bên nước ngoài lập 01 bộ hồ sơ gửi qua đường 
bưu điện hoặc nộp trực tiếp đến Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản lý ngoại hối); 

b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân 
hàng Nhà nước cấp giấy phép hoặc từ chối cấp giấy phép mở và sử dụng tài khoản 
ngoại tệ ở nước ngoài. Trong trường hợp từ chối cấp giấy phép, Ngân hàng Nhà 
nước có văn bản trả lời và nêu rõ lý do. 

c) Thành phần hồ sơ: 

- Đối với tổ chức kinh tế mở chi nhánh, văn phòng đại diện ở nước ngoài, hồ 
sơ bao gồm: 

+ Đơn xin cấp phép mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ nước ngoài (theo mẫu 
tại Phụ lục số 03.ĐGH kèm theo Thông tư này); 

+ Bản sao được chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy 
chứng nhận đầu tư; 

+ Văn bản của cơ quan có thẩm quyền ở Việt Nam về việc cho phép hoặc xác 
nhận đăng ký việc thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh ở nước ngoài (kèm theo 
bản dịch tiếng Việt được chứng thực); 

+ Dự toán chi phí hàng năm cho hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện 
tại nước ngoài và văn bản của Tổng giám đốc (Giám đốc) hoặc người được ủy 
quyền phê duyệt kinh phí hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện; 

+ Quy chế tổ chức hoạt động của văn phòng đại diện, chi nhánh ở nước ngoài 
(nếu có); 

+ Các giấy tờ khác liên quan. 

- Đối với tổ chức kinh tế Việt Nam, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 
có nhu cầu mở tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài để thực hiện các khoản vay vốn 
trung, dài hạn và bên cho vay yêu cầu phải mở tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài để 
quản lý nguồn vốn vay và theo dõi việc trả nợ, hồ sơ bao gồm: 
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+ Đơn xin cấp giấy phép mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài (theo 
mẫu tại Phụ lục số 03.ĐGH kèm theo Thông tư này); 

+ Bản sao được chứng thực Quyết định thành lập doanh nghiệp, giấy chứng 
nhận đăng ký kinh doanh, giấy phép đầu tư; 

+ Bản dịch sang tiếng Việt có xác nhận của đại diện có thẩm quyền của doanh 
nghiệp hợp đồng vay vốn đã ký với phía nước ngoài; 

+ Văn bản chứng minh bên cho vay nước ngoài yêu cầu phải mở tài khoản 
ngoại tệ ở nước ngoài, giải trình mục đích thu, chi trên tài khoản, thời hạn duy trì 
tài khoản. 

- Đối với tổ chức kinh tế mở tài khoản để thực hiện các cam kết, thỏa thuận 
với bên nước ngoài, hồ sơ bao gồm: 

+ Đơn xin cấp giấy phép mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài (mẫu 
tại Phụ lục số 03.ĐGH kèm theo Thông tư này); 

+ Bản sao được chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy 
chứng nhận đầu tư; 

+ Bản sao kèm bản dịch tiếng Việt được chứng thực văn bản ký với nước 
ngoài về việc thực hiện các cam kết, thỏa thuận với bên nước ngoài; 

+ Văn bản của bên nước ngoài yêu cầu phải mở tài khoản ngoại tệ ở nước 
ngoài (kèm theo bản dịch tiếng Việt được chứng thực) trong trường hợp điều 
khoản này không có trong cam kết, thỏa thuận; 

+ Các giấy tờ khác có liên quan.                                                                               

- Đối với việc mở tài khoản ngoại tệ tại nước ngoài của các Doanh nghiệp thuộc 
diện đầu tư đặc biệt quan trọng theo chương trình của Chính phủ; Doanh nghiệp đầu 
tư dưới hình thức BOT, BTO, BT cần mở tài khoản ở nước ngoài để thực hiện các 
cam kết, hồ sơ bao gồm: 

+ Đơn xin cấp giấy phép mở và sử dụng tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài (mẫu 
tại Phụ lục số 04.ĐGH kèm theo Thông tư này); 

+ Văn bản giải trình sự cần thiết mở tài khoản ở nước ngoài và các tài liệu 
chứng minh (bản tiếng nước ngoài và bản dịch sang tiếng Việt có xác nhận của đại 
diện có thẩm quyền của doanh nghiệp trong trường hợp các tài liệu này bằng tiếng 
nước ngoài); 

+ Bản sao được chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư; 

+ Dự kiến nội dung thu, chi ngoại tệ hàng tháng trên tài khoản mở ở 
nước ngoài. 

Điều 3. Sửa đổi, bổ sung một số khoản của Thông tư số 03/2008/TT-
NHNN ngày 11 tháng 4 năm 2008 của Ngân hàng Nhà nước về hoạt động 
cung ứng dịch vụ ngoại hối của Tổ chức tín dụng để thực thi phương án đơn 
giản hóa nêu tại khoản 12 Mục II Phần A Nghị quyết 60/NQ-CP như sau:  
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1. Sửa đổi, bổ sung điểm b, c khoản 6: 

“b) Có trang thiết bị và điều kiện vật chất đáp ứng được yêu cầu thực hiện các 
dịch vụ ngoại hối trong nước như: Hệ thống máy móc, thiết bị phục vụ cho hoạt 
động ngoại hối, các thiết bị lưu trữ thông tin, dữ liệu, có các phần mềm hỗ trợ việc 
thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến ngoại hối như thanh toán, kiểm soát rủi ro; 
có các phòng làm việc được trang bị đầy đủ các phương tiện làm việc như: máy 
tính, bàn ghế, điện thoại, máy fax, hệ thống ghi âm cho toàn bộ các giao dịch ngoại hối. 

c) Cán bộ điều hành và cán bộ nghiệp vụ có trình độ tối thiểu tốt nghiệp Đại 
học chuyên ngành kinh tế, ngân hàng, tài chính; hoặc có bằng đại học ngoài các 
ngành nêu trên nhưng phải có ít nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài 
chính, ngân hàng; có khả năng tiếng Anh đạt trình độ B trở lên để có thể giao tiếp, 
đọc, nghiên cứu thông tin liên quan đến giao dịch ngoại hối; được tổ chức tín dụng 
hoặc các tổ chức khác đào tạo từ 03 tháng trở lên kiến thức kinh doanh và quản lý 
rủi ro với hoạt động kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối.” 

2. Sửa đổi, bổ sung điểm b, c khoản 7:  

“b) Có trang thiết bị và điều kiện vật chất đáp ứng được yêu cầu cung ứng các 
dịch vụ ngoại hối trên thị trường quốc tế như: Hệ thống máy móc, thiết bị phục vụ 
cho hoạt động ngoại hối trên thị trường quốc tế, các thiết bị lưu trữ thông tin, dữ 
liệu, có các phần mềm hỗ trợ việc thực hiện các nghiệp vụ liên quan đến ngoại hối 
như thanh toán, kiểm soát rủi ro; có các phòng làm việc được trang bị đầy đủ các 
phương tiện làm việc như: máy tính, bàn ghế, điện thoại, máy fax, hệ thống ghi âm 
cho toàn bộ các giao dịch ngoại hối. 

c) Đủ cán bộ có năng lực và am hiểu nghiệp vụ cung ứng dịch vụ ngoại hối 
trên thị trường quốc tế. Cụ thể: 

- Đối với các nghiệp vụ: Cung cấp dịch vụ thanh toán quốc tế; thực hiện các 
giao dịch mua, bán ngoại hối trên thị trường nước ngoài, thực hiện hoạt động xuất, 
nhập khẩu vàng theo quy định của Ngân hàng Nhà nước: Cán bộ điều hành và cán 
bộ nghiệp vụ có trình độ tối thiểu tốt nghiệp Đại học chuyên ngành kinh tế, ngân 
hàng, tài chính; hoặc có bằng đại học ngoài các ngành nêu trên nhưng phải có ít 
nhất 03 năm làm việc trực tiếp trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng; có khả năng 
tiếng Anh đạt trình độ B trở lên để có thể giao tiếp, đọc, nghiên cứu thông tin liên 
quan đến giao dịch ngoại hối; được tổ chức tín dụng hoặc tổ chức khác đào tạo từ 
03 tháng trở lên về kiến thức kinh doanh và quản lý rủi ro đối với hoạt động kinh 
doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối. 

- Đối với các nghiệp vụ: Thực hiện vay, cho vay, đầu tư gián tiếp ra nước 
ngoài; thực hiện các nghiệp vụ thị trường tiền tệ ở nước ngoài (đầu tư, nhận tiền 
gửi kỳ hạn dưới 1 năm …); thực hiện các giao dịch phái sinh ở nước ngoài: Cán bộ 
điều hành và cán bộ nghiệp vụ có trình độ tối thiểu tốt nghiệp Đại học chuyên 
ngành kinh tế, ngân hàng, tài chính có ít nhất 03 năm kinh nghiệm làm việc trong 
lĩnh vực kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối; hoặc có bằng đại học ngoài các     
ngành nêu trên nhưng phải có ít nhất 05 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực  
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kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối; có khả năng tiếng Anh đạt trình độ C trở 
lên; được đào tạo từ 06 tháng trở lên về kiến thức kinh doanh và quản lý rủi ro đối 
với hoạt động kinh doanh, cung ứng dịch vụ ngoại hối.”. 

3. Sửa đổi khoản 14: “14. Tổ chức tín dụng có nhu cầu cung ứng dịch vụ 
ngoại hối trên thị trường trong nước, thị trường quốc tế lập 01 bộ hồ sơ gửi qua 
đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp đến Ngân hàng Nhà nước (Cơ quan Thanh tra, 
giám sát ngân hàng) để được cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện, Giấy xác nhận đăng 
ký hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối. Các văn bản, giấy tờ trong bộ hồ sơ phải 
là bản chính hoặc bản sao được chứng thực từ bản chính hoặc bản sao do người có 
thẩm quyền của tổ chức tín dụng xác nhận và cam kết chịu trách nhiệm về văn bản 
đó. Trường hợp bằng tiếng nước ngoài phải có bản dịch ra tiếng Việt được chứng 
thực chữ ký người dịch theo quy định của pháp luật.” 

Điều 4. Bổ sung quy định đối với thủ tục Cấp giấy phép cho tổ chức kinh 
tế làm đại lý chi trả ngoại tệ cho tổ chức tín dụng được phép (B-NHA-001804-
TT) để thực thi phương án đơn giản hóa nêu tại khoản 13 Mục II Phần A 
Nghị quyết 60/NQ-CP như sau: 

1. Sửa đổi tên thủ tục hành chính thành: “Xác nhận cho tổ chức kinh tế làm 
đại lý chi trả ngoại tệ cho tổ chức tín dụng được phép”. 

2. Quy định về quy trình thực hiện thủ tục: 

a) Tổ chức kinh tế có nhu cầu làm đại lý chi trả ngoại tệ và được tổ chức 
tín dụng ủy quyền làm đại lý chi trả ngoại tệ lập 01 bộ hồ sơ gửi qua đường 
bưu điện hoặc nộp trực tiếp đến Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành 
phố trên địa bàn. 

b) Trong 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng Nhà 
nước chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn xem xét xác nhận việc đăng ký. Trong 
trường hợp từ chối xác nhận phải có văn bản giải thích rõ lý do. 

c) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

- Đơn đăng ký làm đại lý chi trả ngoại tệ (theo mẫu tại Phụ lục số 05.ĐGH 
kèm theo Thông tư này); 

- Hợp đồng nguyên tắc làm đại lý với tổ chức tín dụng được phép;  

- Bản sao được chứng thực quyết định thành lập tổ chức kinh tế, Giấy chứng 
nhận đăng ký kinh doanh, Giấy phép đầu tư, Giấy phép hoạt động. 

d) Để được xác nhận làm đại lý chi trả ngoại tệ cho tổ chức tín dụng được 
phép, tổ chức kinh tế phải đáp ứng các điều kiện sau: 

- Được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam; 

- Có đầy đủ cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu thực hiện dịch vụ chi trả 
ngoại tệ;       

- Được tổ chức tín dụng được phép ủy quyền làm đại lý chi trả ngoại tệ. 
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Điều 5. Bổ sung quy định đối với thủ tục Cấp giấy phép mang tiền của 
nước có chung biên giới và Đồng Việt Nam bằng tiền mặt ra nước ngoài (B-
NHA-001849-TT) để thực thi phương án đơn giản hóa nêu tại khoản 14 Mục 
II Phần A Nghị quyết 60/NQ-CP như sau: 

1. Cá nhân có nhu cầu mang tiền của nước có chung biên giới và Đồng Việt 
Nam vượt mức quy định phải khai báo hải quan cửa khẩu hoặc vượt quá số mang 
vào đã kê khai hải quan cửa khẩu khi nhập cảnh lập 01 bộ hồ sơ gửi qua đường 
bưu điện hoặc nộp trực tiếp đến Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố 
hoặc chi nhánh ngân hàng thương mại được Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, 
thành phố ủy quyền để được cấp giấy phép mang tiền của nước có chung biên giới 
và Đồng Việt Nam bằng tiền mặt ra nước ngoài. 

2. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ bộ hồ sơ hợp lệ, Ngân 
hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố hoặc chi nhánh ngân hàng thương mại 
được Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố ủy quyền cấp giấy phép hoặc 
từ chối cấp giấy phép. Trường hợp từ chối cấp giấy phép, Ngân hàng Nhà nước chi 
nhánh tỉnh, thành phố hoặc chi nhánh ngân hàng thương mại được Ngân hàng Nhà 
nước chi nhánh tỉnh, thành phố ủy quyền có văn bản giải thích lý do. 

3. Thành phần hồ sơ bao gồm: 

a) Đơn xin cấp giấy phép mang tiền của nước có chung biên giới và 
Đồng Việt Nam ra nước ngoài (theo mẫu tại Phụ lục số 06.ĐGH kèm theo 
Thông tư này); 

b) Bản sao giấy thông hành xuất nhập cảnh hoặc giấy chứng minh biên giới; 

c) Các giấy tờ liên quan đến nhu cầu chi tiêu ở nước ngoài (đối với cá nhân là 
công dân Việt Nam) hoặc có các giấy tờ chứng minh thu nhập hợp pháp tại Việt 
Nam (đối với cá nhân là công dân của nước có chung biên giới). 

4. Điều kiện để cấp giấy phép:  

a) Cá nhân được cơ quan có thẩm quyền cho phép xuất cảnh bằng giấy thông 
hành xuất nhập cảnh hoặc giấy chứng minh biên giới;  

b) Có nhu cầu chi tiêu ở nước ngoài (đối với cá nhân là công dân Việt Nam) 
hoặc có thu nhập hợp pháp tại Việt Nam (đối với cá nhân là công dân nước có 
chung biên giới). 

Điều 6. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế thanh toán trong mua 
bán, trao đổi hàng hóa và dịch vụ tại khu vực biên giới và khu kinh tế cửa 
khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc ban hành kèm theo Quyết định số 
689/2004/QĐ-NHNN ngày 07 tháng 6 năm 2004 của Thống đốc Ngân hàng 
Nhà nước để thực thi phương án đơn giản hóa nêu tại khoản 15 Mục II Phần 
A Nghị quyết 60/NQ-CP như sau: 

1. Sửa đổi, bổ sung khoản 2 Điều 10: 

“ 2. Hồ sơ, thủ tục cấp giấy phép thu CNY tiền mặt: 
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a) Các doanh nghiệp nêu tại Khoản 1 Điều này có nhu cầu thu Nhân dân tệ 
tiền mặt lập 01 bộ hồ sơ gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp đến Ngân hàng 
Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn nơi doanh nghiệp đặt trụ sở để 
được cấp giấy phép thu Nhân dân tệ tiền mặt. Hồ sơ gồm: 

- Đơn xin cấp giấy phép thu Nhân dân tệ tiền mặt (theo mẫu tại Phụ lục 01 
văn bản này); 

- Văn bản của cơ quan có thẩm quyền cho phép doanh nghiệp bán hàng miễn 
thuế hoặc kinh doanh dịch vụ cho người nước ngoài. 

b) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ bộ hồ sơ hợp lệ, 
Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố sẽ xem xét và cấp giấy phép thu 
Nhân dân tệ tiền mặt cho doanh nghiệp theo mẫu Phụ lục 2. Trong trường hợp 
từ chối cấp phép, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố có văn bản 
giải thích lý do.”. 

2. Phụ lục số 07.ĐGH, 08.ĐGH đính kèm Thông tư này thay thế Phụ lục 01, 
02 đính kèm Quy chế thanh toán trong mua bán, trao đổi hàng hóa và dịch vụ tại 
khu vực biên giới và khu kinh tế cửa khẩu giữa Việt Nam và Trung Quốc ban hành 
kèm theo Quyết định số 689/2004/QĐ-NHNN ngày 07 tháng 6 năm 2004 của 
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước. 

Điều 7. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 7 Chương II Quy chế đại lý đổi 
ngoại tệ ban hành kèm theo Quyết định số 21/2008/QĐ-NHNN ngày 11 tháng 
7 năm 2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước để thực thi phương án đơn 
giản hóa nêu tại khoản 18 Mục II Phần A Nghị quyết 60/NQ-CP như sau: 

“1. Các tổ chức sau khi đã ký hợp đồng làm Đại lý đổi ngoại tệ với tổ chức tín 
dụng được phép lập 01 bộ hồ sơ và gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại 
Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn nơi có nhu cầu đặt Đại 
lý đổi ngoại tệ để được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đại lý đổi ngoại tệ”. 

Điều 8. Sửa đổi, bổ sung điểm a, b khoản 3 Điều 3 Quy chế thanh toán 
trong mua bán, trao đổi hàng hóa, dịch vụ, đầu tư và viện trợ giữa Việt Nam 
và Lào ban hành kèm theo Quyết định số 845/2004/QĐ-NHNN ngày 08 tháng 
7 năm 2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước để thực thi phương án đơn 
giản hóa nêu tại khoản 19 Mục II Phần A Nghị quyết 60/NQ-CP như sau: 

“a) Việc cấp giấy phép mở và sử dụng tài khoản ở ngân hàng tại Lào chỉ áp 
dụng đối với các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam mở tài khoản tại Lào để thực 
hiện các cam kết, thỏa thuận với Lào trong trường hợp việc mở tài khoản trong 
nước không thể đảm bảo thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ của cam kết, thỏa thuận đã 
ký kết. 

Các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam có nhu cầu mở tài khoản VND, tài 
khoản LAK tại Lào để thực hiện dự án hoặc phục vụ hoạt động kinh doanh lập 01 
bộ hồ sơ gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp đến Ngân hàng Nhà nước chi 
nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn nơi tổ chức, doanh nghiệp đặt trụ sở chính để 
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được xem xét, cấp Giấy phép mở tài khoản VND, Giấy phép mở tài khoản LAK ở 
ngân hàng tại Lào. Hồ sơ gồm: 

- Đơn xin cấp giấy phép mở và sử dụng tài khoản tại Ngân hàng tại Lào 
(Phụ lục 1). 

- Bản sao được chứng thực Quyết định thành lập tổ chức, doanh nghiệp hoặc 
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký mã số kinh doanh xuất nhập khẩu 
hoặc Giấy phép đầu tư hoặc văn bản của cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam 
giao nhiệm vụ thực hiện dự án viện trợ, dự án khác. 

- Cam kết hoặc thỏa thuận đã ký kết với phía Lào, trong đó nêu rõ sự cần thiết 
phải mở và sử dụng tài khoản ở ngân hàng tại Lào để thực hiện cam kết, thỏa thuận 
đã ký kết. 

Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân hàng 
Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố xem xét, cấp giấy phép cho các tổ chức, doanh 
nghiệp (Phụ lục 2). Trường hợp từ chối cấp giấy phép, Ngân hàng Nhà nước chi 
nhánh tỉnh, thành phố phải có văn bản giải thích rõ lý do. 

b) Các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam chỉ sử dụng tài khoản VND, tài 
khoản LAK mở tại các Ngân hàng tại Lào để phục vụ cho các mục đích liên quan 
đến hoạt động xuất khẩu với Lào, thực hiện các khoản thu chi liên quan đến hoạt 
động viện trợ, đầu tư hoặc các hoạt động được phép khác tại Lào”. 

Điều 9. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 8 Quy chế thanh toán trong mua bán, 
trao đổi hàng hóa và dịch vụ thương mại tại khu vực biên giới Việt Nam - 
Campuchia ban hành kèm theo Quyết định số 17/2004/QĐ-NHNN ngày 05 
tháng 01 năm 2004 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước để thực thi phương 
án đơn giản hóa nêu tại khoản 20 Mục II Phần A Nghị quyết 60/NQ-CP như 
sau: 

“1. Việc sử dụng ngoại tệ tự do chuyển đổi tiền mặt để thanh toán trong các 
giao dịch mua bán, trao đổi hàng hóa và dịch vụ thương mại tại khu vực biên giới 
giữa thương nhân Việt Nam và thương nhân Campuchia chỉ được áp dụng trong 
trường hợp thương nhân của hai bên không thể thanh toán qua Ngân hàng và chỉ 
được áp dụng cho thương nhân Việt Nam được nhận thanh toán bằng ngoại tệ tiền 
mặt thông qua việc bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ cho thương nhân 
Campuchia, không áp dụng cho thương nhân Việt Nam được dùng ngoại tệ tiền 
mặt thanh toán cho hàng hóa nhập khẩu và cung ứng dịch vụ từ phía Campuchia. 

Khi có nhu cầu thu ngoại tệ tiền mặt, thương nhân Việt Nam lập 01 bộ hồ sơ 
gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp đến Ngân hàng Nhà nước chi nhánh 
tỉnh, thành phố trên địa bàn nơi thương nhân đặt trụ sở để được cấp Giấy phép thu 
ngoại tệ tiền mặt từ xuất khẩu sang Campuchia. Hồ sơ xin cấp giấy phép gồm: 

- Đơn xin phép thu ngoại tệ tiền mặt từ xuất khẩu sang Campuchia (theo mẫu 
tại Phụ lục 1); 

- Bản sao được chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có đăng ký 
mã số doanh nghiệp xuất nhập khẩu (đối với doanh nghiệp xin cấp giấy phép lần đầu); 
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- Bản sao văn bản chấp nhận của cơ quan có thẩm quyền đối với trường hợp 
hàng hóa tạm ngừng xuất khẩu và hàng hóa xuất khẩu có điều kiện; 

- Bản sao hợp đồng thương mại đã ký với thương nhân Campuchia có thỏa 
thuận phương thức thanh toán bằng ngoại tệ tự do chuyển đổi tiền mặt (có xác 
nhận của Thủ trưởng doanh nghiệp). 

Sau khi nhận đủ hồ sơ của thương nhân Việt Nam xin được thu ngoại tệ tiền 
mặt, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố xem xét và giải 
quyết. Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố được quyền ký 
giấy phép cho thu các khoản tiền dưới mức 500.000 USD (năm trăm nghìn đô la 
Mỹ) hoặc các loại ngoại tệ khác có giá trị tương đương cho mỗi một hợp đồng. Đối 
với các hợp đồng có giá trị từ 500.000 USD trở lên, Ngân hàng Nhà nước chi 
nhánh tỉnh, thành phố có ý kiến bằng văn bản và gửi hồ sơ đến Vụ Quản lý ngoại 
hối - Ngân hàng Nhà nước xem xét giải quyết. 

Trong thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc 
Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố hoặc Vụ trưởng Vụ Quản lý ngoại 
hối - Ngân hàng Nhà nước cấp theo thẩm quyền hoặc không cấp giấy phép cho 
doanh nghiệp được thu ngoại tệ tiền mặt (theo mẫu giấy phép tại Phụ lục 2). 
Trường hợp từ chối cấp giấy phép, phải có văn bản giải thích lý do. 

Thương nhân Việt Nam phải nộp số ngoại tệ tiền mặt thu được vào tài khoản 
tiền gửi ngoại tệ của mình tại Ngân hàng được phép trong vòng 03 ngày làm việc 
kể từ ngày ngoại tệ tiền mặt được mang về nước theo xác nhận của Hải quan cửa khẩu. 

Khi nộp ngoại tệ tiền mặt vào tài khoản, ngoài giấy phép thu ngoại tệ tiền 
mặt được cấp, thương nhân Việt Nam phải nộp cho Ngân hàng thương mại các 
giấy tờ sau: 

- Bản chính tờ khai hải quan (có xác nhận của Hải quan cửa khẩu về số ngoại 
tệ mang từ nước ngoài vào); 

- Bản sao tờ khai hàng hóa xuất khẩu (nộp sau khi xuất hàng).” 

Điều 10. Bổ sung quy định đối với thủ tục cho phép mang tiền của nước có 
chung biên giới vào các tỉnh nội địa (B-NHA-042669-TT) để thực thi phương 
án đơn giản hóa nêu tại khoản 21 Mục II Phần A của Nghị quyết 60/NQ-CP 
như sau: 

1. Công dân của nước có chung biên giới với Việt Nam có đăng ký kinh 
doanh tại Khu vực biên giới và Khu vực kinh tế cửa khẩu, nếu được cơ quan có 
thẩm quyền của Việt Nam cho phép đi vào các tỉnh trong nội địa, có nhu cầu mang 
theo tiền của nước có chung biên giới với mục đích mang theo người hoặc để bán 
cho Ngân hàng được phép lập 01 bộ hồ sơ gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực 
tiếp đến Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh biên giới trên địa bàn.  

2. Trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định, Ngân 
hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh biên giới trên địa bàn cấp hoặc không cấp Giấy 
chấp thuận cho mang tiền của nước có chung biên giới vào các tỉnh nội địa. 



CÔNG BÁO/Số 503 + 504/Ngày 17-9-2011 57

 

Trường hợp không cấp Giấy chấp thuận, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh biên 
giới trên địa bàn phải có văn bản thông báo rõ lý do.  

3. Thành phần hồ sơ bao gồm: 

a) Giấy đề nghị chấp thuận mang tiền của nước có chung biên giới vào các 
tỉnh nội địa (theo mẫu tại Phụ lục số 09.ĐGH kèm theo Thông tư này);  

b) Giấy phép vào các tỉnh trong nội địa do cơ quan có thẩm quyền của Việt 
Nam cấp (trường hợp nộp bản sao thì phải mang bản gốc để đối chiếu); 

c) Bản sao có chứng thực Giấy đăng ký kinh doanh. 

Điều 11. Bổ sung quy định đối với thủ tục xác nhận đăng ký tài khoản 
ngoại tệ và tiến độ chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài (B-NHA-001907-TT) để 
thực thi phương án đơn giản hóa nêu tại khoản 22 Mục II Phần A của Nghị 
quyết 60/NQ-CP như sau: 

1. Tổ chức tín dụng, doanh nghiệp được phép đầu tư ra nước ngoài lập 01 bộ 
hồ sơ đăng ký tài khoản ngoại tệ và tiến độ chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài gửi 
qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp đến Ngân hàng Nhà nước. 

2. Trong thời gian 5 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân 
hàng Nhà nước có trách nhiệm xác nhận việc mở tài khoản và đăng ký tiến độ 
chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài để nhà đầu tư Việt Nam làm cơ sở chuyển tiền 
đầu tư ra nước ngoài thực hiện dự án đầu tư thông qua tài khoản đã mở ở ngân 
hàng được phép.  

3. Thành phần hồ sơ, bao gồm:  

a) Đơn đăng ký tài khoản và tiến độ chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài (theo 
mẫu tại Phụ lục số 10.ĐGH kèm theo Thông tư này);  

b) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (Bản sao được chứng thực);  

c) Giấy phép đầu tư ra nước ngoài do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam 
cấp (Bản sao được chứng thực);  

d) Văn bản chấp thuận đầu tư do nước tiếp nhận đầu tư cấp (kèm bản dịch 
tiếng Việt có dấu và chữ ký xác nhận của Tổng giám đốc hoặc Giám đốc);  

đ) Văn bản quy định tiến độ góp vốn đầu tư (ghi trong điều lệ hoặc hợp đồng 
liên doanh, hợp đồng hợp tác kinh doanh đã được cơ quan có thẩm quyền của nước 
tiếp nhận đầu tư phê duyệt (nếu có) hoặc bản dự kiến tiến độ góp vốn đầu tư của 
doanh nghiệp được phép đầu tư ra nước ngoài). 

4. Tiếp nhận hồ sơ và xác nhận việc mở tài khoản và đăng ký tiến độ chuyển 
vốn đầu tư ra nước ngoài: 

a) Ngân hàng Nhà nước (Vụ Quản lý ngoại hối) tiếp nhận hồ sơ đăng ký tài 
khoản ngoại tệ và tiến độ chuyển vốn đầu tư ra nước ngoài đối với tổ chức tín 
dụng. Ngân hàng Nhà nước xác nhận việc mở tài khoản và đăng ký tiến độ chuyển 
vốn đầu tư ra nước ngoài của tổ chức tín dụng. 
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b) Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở 
chính tiếp nhận hồ sơ và xác nhận việc mở tài khoản và đăng ký tiến độ chuyển 
vốn đầu tư ra nước ngoài đối với doanh nghiệp. 

Điều 12. Bổ sung quy định đối với thủ tục cấp giấy phép cho tổ chức kinh 
tế làm dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ (B-NHA-001818-TT) để thực thi 
phương án đơn giản hóa nêu tại khoản 13 Mục A Phần XVI Nghị quyết 25/NQ-
CP như sau: 

1. Quy trình thực hiện thủ tục: 

a) Tổ chức kinh tế xin cấp giấy phép làm dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ lập 
01 bộ hồ sơ gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp đến Ngân hàng Nhà nước 
chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn. 

b) Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Ngân 
hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trên địa bàn xem xét cấp giấy phép hoặc 
từ chối cấp giấy phép, trường hợp từ chối cấp giấy phép phải có văn bản giải thích 
rõ lý do. 

c) Thành phần hồ sơ bao gồm: 

- Đơn đề nghị cấp Giấy phép nhận và chi, trả ngoại tệ (theo mẫu tại Phụ lục 
số 11.ĐGH kèm theo Thông tư này); 

- Hợp đồng nhận và chi, trả ngoại tệ ký với đối tác nước ngoài; 

- Phương án về dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ;  

- Bản sao được chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy phép 
đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư (nếu là doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 
ngoài), Giấy chứng nhận hoạt động của chi nhánh (trường hợp tổ chức kinh tế thực 
hiện hoạt động nhận và chi, trả ngoại tệ tại chi nhánh);   

- Giấy tờ xác nhận tư cách pháp nhân của đối tác nước ngoài.  

2. Yêu cầu, điều kiện đối với tổ chức kinh tế xin cấp giấy phép làm dịch vụ 
nhận và chi trả ngoại tệ: 

a) Được thành lập và hoạt động theo pháp luật Việt Nam; 

b) Có đầy đủ cơ sở vật chất đáp ứng yêu cầu thực hiện dịch vụ nhận và chi, 
trả ngoại tệ; 

c) Có thỏa thuận với đối tác nước ngoài về dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ; 

d) Có Phương án về dịch vụ nhận và chi, trả ngoại tệ. 

3. Hiệu lực của Giấy phép là 05 năm kể từ ngày ký. 

Điều 13. Bãi bỏ quy định đối với thủ tục hành chính Xác nhận đăng ký mở 
tài khoản góp vốn, mua cổ phần bằng Đồng Việt Nam mở tại ngân hàng thương 
mại của nhà đầu tư nước ngoài (B-NHA-001939-TT) để thực thi phương án đơn 
giản hóa nêu tại khoản 15 Mục A Phần XVI Nghị quyết 25/NQ-CP. 
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Điều 14. Điều khoản thi hành 

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14 tháng 10 năm 2011. 

Điều 15. Tổ chức thực hiện 

Chánh Văn phòng, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan thuộc Ngân hàng Nhà 
nước, Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương và Chủ tịch Hội đồng quản trị (Hội đồng thành viên), Tổng Giám đốc 
(Giám đốc) các tổ chức tín dụng và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan có trách 
nhiệm thi hành Thông tư này./. 

 

 THỐNG ĐỐC 
 

Nguyễn Văn Bình 
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Phụ lục số 01.ĐGH 
 

TÊN DOANH NGHIỆP  
Số:………. 

  
V/v đăng ký khoản vay trung, 
dài hạn nước ngoài           

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
 

.........., ngày…… tháng …… năm…… 
 

 

                  ĐƠN ĐĂNG KÝ KHOẢN VAY TRUNG, DÀI HẠN NƯỚC NGOÀI 

 
                 Kính gửi:   Ngân hàng Nhà nước Việt Nam  

                         hoặc:   Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh……… 

 
Căn cứ Nghị định số 134/2005/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ 

ban hành Quy chế Quản lý vay, trả nợ nước ngoài và các văn bản hướng dẫn thực hiện 
quy chế; 

Căn cứ Nghị định số 160/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ 
hướng dẫn thi hành Pháp lệnh ngoại hối và các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định; 

Căn cứ Hợp đồng vay vốn đã ký với Bên (các bên) cho vay nước ngoài ngày 
..../.../....; 

Căn cứ Thư bảo lãnh ngày .../ .../.... hoặc Hợp đồng bảo lãnh đã ký ngày …/.../..... 

Doanh nghiệp có tên sau đây đăng ký với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về 
khoản vay trung, dài hạn nước ngoài của Doanh nghiệp như sau: 

 
PHẦN THỨ NHẤT 

THÔNG TIN VỀ CÁC BÊN LIÊN QUAN 
 
I. Thông tin về Bên đi vay: 

1.  Tên doanh nghiệp vay: …………………………………. 

2. Địa chỉ: ……………………………………………………. 

3. Điện thoại: ……………………… Fax: ………………………………. 

4. Họ và tên Người đại diện có thẩm quyền: ……………………………………. 

5. Quyết định thành lập (hoặc Giấy phép đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy 
phép đăng ký kinh doanh…) số………do  …………..cấp ngày……….. 

6. Phạm vi hoạt động hợp pháp của doanh nghiệp  

7. Tổng số vốn đầu tư (áp dụng với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) hoặc tổng 
số vốn điều lệ (đối với loại hình doanh nghiệp khác) của doanh nghiệp: 

8. Loại hình doanh nghiệp (xác định theo các văn bản thành lập doanh nghiệp): 

9. Tình hình dư nợ tại thời điểm làm hồ sơ đăng ký: 
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- Dư nợ vay ngắn hạn nước ngoài: ………….       (trong đó quá hạn: ……… ) 
- Dư nợ vay ngắn hạn trong nước: ………….        (trong đó quá hạn: ……….) 

- Dư nợ vay trung dài hạn nước ngoài: …………  (trong đó quá hạn: ……….) 
- Dư nợ vay trung dài hạn trong nước: …………. (trong đó quá hạn: ……….) 

 

II. Thông tin về Bên cho vay (Trường hợp nhiều bên cho vay, ghi rõ các thông tin sau 
đối với từng bên cho vay): 
1. Tên Bên cho vay: …………………………………………………. 
2. Địa chỉ: …………………………………………………………….. 
3. Quốc gia chủ nợ: ………………………………………………….. 
4. Loại hình Bên cho vay: ………………………………………………….. 
5. Quan hệ với bên cho vay (quan hệ đại lý, Công ty mẹ…) ……………….. 
………………………………………………………………….. 

 
III. Thông tin về các Bên liên quan khác: 
1. Bên bảo lãnh:  

 1.1. Tên đơn vị bảo lãnh: ……………………… 

 1.2. Địa chỉ Bên bảo lãnh: ……………………... 
2. Bên bảo hiểm: 

 2.1. Tên đơn vị bảo hiểm: ………………………… 
 2.2. Địa chỉ Bên bảo hiểm: …………………………. 

3. Tổ chức tín dụng được phép 
 3.1. Tên TCTD được phép: …………………………. 

 3.2. Địa chỉ TCTD được phép: ………………………………. 

 3.3. Số Tài khoản vốn vay và trả nợ nước ngoài mở tại TCTD được phép: 
4. Các bên liên quan khác (ghi rõ tên, địa chỉ, liên quan trong khoản vay - nếu có) 

……… 
PHẦN THỨ HAI 

THÔNG TIN VỀ MỤC ĐÍCH VAY 
 

1. Mục đích vay (tài trợ dự án, nhập khẩu hàng hóa, thanh toán dịch vụ, thuê tài 
chính...): ………….. 

2. Tên dự án đầu tư sẽ sử dụng khoản vay: 

3. Các tài liệu chứng minh tính hợp pháp của dự án đầu tư (phê duyệt dự án, giấy chứng 
nhận đăng ký đầu tư…): 

4. Địa phương, nơi khoản vay sẽ được sử dụng: 
 

PHẦN THỨ BA 
THÔNG TIN VỀ KHOẢN VAY: 

 

1. Ngày ký Hợp đồng vay nước ngoài: ………………………. 

2. Ngày Hợp đồng có hiệu lực: ……………………………….. 
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3. Số tiền vay: 
3.2 . Bằng số: ………………………………………. 

3.3 . Bằng chữ: ……………………………………… 
4. Đồng tiền vay, trả nợ: …………………………………. 

5. Hình thức vay: ……………………………. 

6. Hình thức trả nợ (trả nợ bằng tiền, bằng hàng hóa hay loại khác, ghi rõ): ….. 
7. Thời hạn vay:  ……………(trong đó thời gian ân hạn: ………….. ) 

8. Lãi suất vay: 
8.1. Lãi suất cố định: ………………………. 

 8.2. Lãi suất thả nổi: Ghi rõ loại lãi suất lựa chọn, cách tính, phương thức áp dụng, 
lãi lề………….. 

9. Các loại phí (phí bảo lãnh;  phí bảo hiểm;  phí thu xếp;  phí quản lý; phí khác ghi rõ): 
…………………………………. 
10. Lãi phạt: ……………………. 

11. Hình thức bảo đảm (bảo lãnh, cầm cố, ký quỹ, thế chấp…): ………………… 
12. Kế hoạch rút vốn: ……………………………………….. 

13. Kế hoạch trả nợ: 
  13.1. Kế hoạch trả gốc: ……………………….. 

 13.2. Kế hoạch trả lãi: ……………………………… 

14. Các điều kiện khác (nếu có): …………………….. 

 * Chú ý: ghi rõ điều khoản tham chiếu tại Hợp đồng vay đối với mỗi nội dung tại 
phần này) 
 
 PHẦN THỨ TƯ: CAM KẾT  
 

1. Người ký tên dưới đây (đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp) cam kết chịu mọi 
trách nhiệm về sự chính xác của mọi thông tin ghi trong Đơn đăng ký khoản vay nước 
ngoài này và các tài liệu kèm theo trong Hồ sơ đăng ký khoản vay nước ngoài của 
Doanh nghiệp. 

2. [Tên doanh nghiệp vay] cam kết tuân thủ các quy định của luật pháp Việt Nam, các 
quy định tại Nghị định số 134/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01 tháng 11 năm 
2005 ban hành Quy chế quản lý vay và trả nợ nước ngoài; Nghị định số 
160/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành pháp lệnh ngoại hối; các văn bản hướng dẫn thực hiện các Nghị định trên và các 
văn bản pháp quy khác của pháp luật có liên quan. 
 

ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN THEO QUY ĐỊNH CỦA PHÁP LUẬT 
                                                        
                                                                 (Ký tên, đóng dấu) 
 
 

Hồ sơ đính kèm: 
-… 
-… 
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Phụ lục số 02.ĐGH 
 

TÊN DOANH NGHIỆP 
Số:…….. 

  
V/v đăng ký thay đổi khoản 

vay nước ngoài 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
.........., ngày …… tháng…… năm…… 

 

 
ĐƠN ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI KHOẢN VAY NƯỚC NGOÀI 

 
               Kính gửi:   Ngân hàng Nhà nước Việt Nam  

             hoặc:   Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh ……… 

 

Căn cứ Nghị định số 134/2005/NĐ-CP ngày 01 tháng 11 năm 2005 của Chính phủ 
ban hành Quy chế Quản lý vay, trả nợ nước ngoài và các văn bản hướng dẫn thực hiện 
quy chế; 

Căn cứ Nghị định số 160/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ 
hướng dẫn thi hành Pháp lệnh ngoại hối và các văn bản hướng dẫn thực hiện Nghị định; 

Căn cứ công văn số         ngày …/…/….  của Ngân hàng Nhà nước …. xác nhận 
đăng ký khoản vay nước ngoài; 

Căn cứ vào Hợp đồng vay vốn đã ký với Bên (các bên) cho vay nước ngoài ngày 
..../....../....; 

Doanh nghiệp có tên sau đây đăng ký với Ngân hàng Nhà nước Việt Nam/Ngân 
hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh ……… về việc thay đổi một số nội dung vay nước 
ngoài như sau: 

 

I. BÊN VAY 

1. Tên Doanh nghiệp vay : …………………………………… 

2. Số, ngày của Văn bản xác nhận đăng ký vay trả nợ nước ngoài của Ngân hàng 
Nhà nước Việt Nam hoặc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh….: 

3. Số, ngày của (các) Văn bản xác nhận đăng ký thay đổi khoản vay nước ngoài 
của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam hoặc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh: 
……      (ghi tất cả các văn bản loại này - nếu có). 

II. NỘI DUNG THAY  ĐỔI 

(Yêu cầu ghi  chi tiết từng nội dung sửa đổi theo các tiểu mục sau) 

1. Thay đổi Bên cho vay: 

 - Bên cho vay hiện tại: …………………………… 

 - Bên cho vay mới: ……………………………….. 

 - Lý do thay đổi: ………………………………….. 
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2.  Thay đổi kim ngạch: 

 - Kim ngạch hiện tại: ……………………………………. 

- Kim ngạch mới: ………………………………………… 

 - Lý do sửa đổi: ………………………………………….. 

3. Thay đổi về điều kiện vay (lãi suất, phí, lãi phạt, đồng tiền trả nợ, hình thức 
trả nợ…): 

- Nội dung hiện tại: ……………………………………….. 

 - Nội dung thay đổi: ………………………………………… 

 - Lý do sửa đổi: …………………………………………………  

4. Thay đổi kế hoạch rút vốn: 

- Kế hoạch rút vốn hiện tại: ……………………………………… 

- Kế hoạch rút vốn mới: …………………………………………. 

 - Lý do sửa đổi: …………………………………………………. 

5. Thay đổi kế hoạch trả nợ: 

- Kế hoạch trả nợ hiện tại: ………………………………………. 

- Kế hoạch trả nợ mới: …………………………………………… 

 - Lý do sửa đổi: …………………………………………………… 

6. Thay đổi Bên bảo lãnh: 

 - Bên bảo lãnh hiện tại: …………………………………………… 

- Bên bảo lãnh mới: ……………………………………………….. 

 - Lý do thay đổi: ……………………………………………………. 

7. Những thay đổi khác: 

 - Nội dung thay đổi: ………………………………………………… 

 - Lý do thay đổi: ……………………………………………………… 

III. KIẾN NGHỊ 

[Tên Doanh nghiệp vay] đề nghị Ngân hàng Nhà nước… xác nhận [Tên Doanh 
nghiệp vay] đã đăng ký thay đổi nội dung khoản vay nước ngoài tại Ngân hàng Nhà nước 
…  

IV. CAM KẾT  

1. Người ký tên dưới đây (đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp vay vốn ) 
cam kết chịu mọi trách nhiệm về sự chính xác của mọi thông tin ghi trong Đơn đăng ký 
thay đổi khoản vay nước ngoài này và các tài liệu kèm theo trong Hồ sơ đăng ký thay đổi 
khoản vay nước ngoài của Doanh nghiệp. 

2. [Tên doanh nghiệp vay] cam kết tuân thủ các quy định của luật pháp Việt Nam, 
các quy định tại Nghị định số 134/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 01 tháng 11 năm 
2005 ban hành Quy chế quản lý vay và trả nợ nước ngoài; Nghị định số 160/2006/NĐ-CP 
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ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Pháp lệnh Ngoại hối; các 
văn bản hướng dẫn thực hiện các Nghị định trên và các văn bản pháp quy khác của pháp 
luật có liên quan. 

                            

 ĐẠI DIỆN CÓ THẨM QUYỀN CỦA DOANH NGHIỆP 

                                                        

                                                        (Ký tên, đóng dấu)         

 

Hồ sơ gửi kèm: 

- Thỏa thuận thay đổi giữa Bên đi vay và Bên cho vay (kèm bản dịch tiếng Việt có xác 
nhận của đại diện có thẩm quyền của doanh nghiệp); 

- Văn bản xác nhận đăng ký khoản vay nước ngoài và các văn bản xác nhận đăng ký thay 
đổi trước đó (nếu có); 

- Văn bản chấp thuận của Bên Bảo lãnh cho khoản vay nước ngoài của Doanh  nghiệp về 
những thay đổi (trong trường hợp khoản vay được bảo lãnh). 
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Phụ lục số 03.ĐGH 
 

TÊN ĐƠN VỊ 
 
 

Số:………. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
.........., ngày…… tháng…… năm… 

            
  ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP MỞ VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN NGOẠI TỆ  

Ở NƯỚC NGOÀI 
 

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
                (Vụ Quản lý Ngoại hối) 

 

Tên tổ chức: …………………………………………………………… 
Tên giao dịch đối ngoại (nếu có): ……………………………………… 
Trụ sở chính: ……………………………………………………………. 
Điện thoại: ……………     Fax: ………………………………………….. 
Quyết định thành lập số: ………………………………………………….. 
Cơ quan cấp: …………………….. ngày ……………………. 
Đăng ký kinh doanh số: ……………………………… 
Cơ quan cấp: …………………….. ngày ……………………. 
Lĩnh vực kinh doanh: …………………………………………………….. 
Vốn điều lệ: ……………………………………………………………….. 
Trụ sở tại nước ngoài (nếu có): …………………………………………. 
Số điện thoại: ……………………… Fax: ……………………… 

Đề nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét và cấp giấy phép được mở tài khoản ngoại 
tệ ở nước ngoài. 
Nơi mở tài khoản: …………………………………………………… 
Ngân hàng: …………………………………………………………….. 
Địa chỉ: …………………………………………………………….. 
Nước: …………………………………………………… 
Mục đích mở tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài (nêu rõ lý do mở tài khoản, các 
nguồn thu, chi dự kiến trên tài khoản): …………………………. 
Thời gian sử dụng tài khoản ở nước ngoài: ……………………………… 
Ngân hàng chuyển tiền Việt Nam: ……………………………………… 
Chúng tôi cam kết thực hiện đúng các quy định quản lý ngoại hối hiện hành của 
Nhà nước. 
 

GIÁM ĐỐC (TỔNG GIÁM ĐỐC) 
(Ký tên, đóng dấu) 

 

Hồ sơ gửi kèm:       
- Bản sao được chứng thực quyết định thành lập doanh nghiệp 
- Bản sao được chứng thực Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 
- Các giấy tờ liên quan khác theo quy định tại Thông tư này. 
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Phụ lục số 04.ĐGH 
 

TÊN DOANH NGHIỆP 
 
 

Số:………. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
    .........., ngày……tháng……năm…… 

 

    ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP MỞ VÀ SỬ DỤNG TÀI KHOẢN NGOẠI TỆ Ở 
NƯỚC NGOÀI 

 
Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 
                (Vụ Quản lý Ngoại hối) 

 
Tên doanh nghiệp............................... 
Giấy phép đầu tư số:..................... cấp ngày........../........../..... 
Địa chỉ:.................................... 
Điện thoại:.................................... Fax:.......................... 
Hình thức đầu tư: 
- Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài: ... 
- Doanh nghiệp liên doanh: ... 
Lĩnh vực hoạt động sản xuất – kinh doanh:........................ 
Vốn đầu tư:............................................ 
Trong đó: Vốn pháp định:...................................... 
Vốn vay:................................................. 
Công văn xác nhận đăng ký khoản vay nước ngoài của Ngân hàng Nhà nước 
số.............. ngày................/.............../................. 
Đề nghị Ngân hàng Nhà nước xem xét và cấp giấy phép được mở tài khoản ngoại 
tệ ở nước ngoài. 
Mục đích mở tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài:.................................. 
Nơi mở tài khoản: Nước............................... Ngân hàng ............................... 
Thời gian sử dụng tài khoản ở nước ngoài:.................................................... 
Chúng tôi cam kết thực hiện đúng các quy định về quản lý ngoại hối hiện hành của 
Việt Nam và các quy định trong Giấy phép cho mở tài khoản ngoại tệ ở nước ngoài 
của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. 
 

    TỔNG GIÁM ĐỐC (GIÁM ĐỐC) 
    Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 

 (Ký tên, đóng dấu) 
 

Hồ sơ gửi kèm:       
- Văn bản giải trình sự cần thiết mở tài khoản ở nước ngoài và các tài liệu chứng minh (bản tiếng 
nước ngoài và bản dịch sang tiếng Việt có xác nhận của đại diện có thẩm quyền của doanh 
nghiệp); 
- Bản sao được chứng thực Giấy chứng nhận đầu tư ; 
- Dự kiến nội dung thu, chi ngoại tệ hàng tháng trên tài khoản mở ở nước ngoài. 
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Phụ lục số 05.ĐGH 
 
TÊN TỔ CHỨC KINH TẾ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
.........., ngày……tháng…… năm…… 

       
 ĐƠN ĐĂNG KÝ  

ĐẠI LÝ CHI TRẢ NGOẠI TỆ 
 

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh/ thành phố …… 
 

Tên Tổ chức: 

Trụ sở tại: 

Số điện thoại:     Số Fax: 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh /Giấy phép thành lập và hoạt động/Giấy phép đầu 
tư/Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh số:……….Cấp ngày:……. 

Cơ quan cấp: 

Căn cứ Nghị định số 160/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ quy 
định chi tiết thi hành Pháp lệnh ngoại hối; 

Trên cơ sở hợp đồng ủy quyền làm đại lý chi trả ngoại tệ số……..ngày…….. ký giữa (tên 
tổ chức kinh tế) với (tên tổ chức ủy quyền)  

Đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh/thành phố …. Xem xét cấp Giấy chứng 
nhận Đăng ký đại lý chi trả ngoại tệ trên địa bàn với các nội dung sau: 

STT Tên tổ chức kinh tế Địa chỉ ĐT - Fax 

1.  Đại lý chi trả ngoại tệ số 1   
2.  Đại lý chi trả ngoại tệ số 2   
3.  Đại lý chi trả ngoại tệ số 3   

Trong quá trình thực hiện hoạt động đại lý chi trả ngoại tệ, chúng tôi xin cam kết 
thực hiện đúng các quy định hiện hành về quản lý ngoại hối của Việt Nam và các quy 
định khác của pháp luật có liên quan./. 

Hồ sơ gửi kèm:      
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh /Giấy phép thành lập 
và hoạt động/Giấy phép đầu tư/Giấy chứng nhận hoạt động;                                            
- Đề án làm dịch vụ nhận và chi trả ngoại tệ; 
- Hợp đồng nguyên tắc với nước ngoài. 

TỔNG GIÁM ĐỐC 
(GIÁM ĐỐC) 

(Ký tên, đóng dấu) 
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Phụ lục số 06.ĐGH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
                                       

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP MANG TIỀN CỦA NƯỚC CÓ  
CHUNG BIÊN GIỚI VÀ ĐỒNG VIỆT NAM BẰNG TIỀN MẶT RA NƯỚC NGOÀI 

 
 

Kính gửi: 
 
Tên tôi là: …………………………………………………………….. 
Thường trú tại: …………………………………………………………… 
Số giấy thông hành (hoặc CMT biên giới): …………………  
Do: .................................................. cấp ngày: ……………….. 
Xin được mang số tiền mặt là:  
- Tiền của nước chung biên giới: ……………………………………….. 
- Đồng Việt Nam: ……………………………………………………….. 
Qua cửa khẩu: ……………………………………………………………. 
Lý do mang tiền: …………………………………………………………….. 
 
 
Tôi xin phép Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh/thành phố ........................... 
được mang số tiền nói trên qua biên giới và tự chịu mọi rủi ro trong việc mang tiền 
mặt. 
 
                                                              .........., ngày……tháng…… năm…… 
                                                                              Người làm đơn 

(Ký tên) 
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Phụ lục số 07.ĐGH 
 

TÊN DOANH NGHIỆP  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                                                                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
        
Số:                                                  .........., ngày…… tháng…… năm…… 
 

ĐƠN XIN CẤP GIẤY PHÉP  
THU NHÂN DÂN TỆ TIỀN MẶT 

 
 
  Kính gửi:  Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh/thành phố…. 
  
 Tên doanh nghiệp: …………………………………………………………… 
 Tên giao dịch đối ngoại: ……………………………………………………… 
 Trụ sở chính tại: ……………………………………………………………..  

Điện thoại: ……………. Fax: …………………………………………. 
  
 Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (hoặc Giấy phép đầu tư) số:  
 Cơ quan cấp: ……………… ngày cấp: ………………..  
 Địa điểm kinh doanh thu Nhân dân tệ tiền mặt: ……………………. 
 Điện thoại: ……………… Fax: …………………………………………..  
 
 Đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh/ thành phố xem xét và cho phép thu 
Nhân dân tệ tiền mặt tại địa điểm nêu trên từ hoạt động...................... 
 
 Chúng tôi xin cam kết: 
 

- Sử dụng Nhân dân tệ thu được vào các mục đích được pháp luật nhà nước Việt 
Nam cho phép và tự cân đối phần tiền này để nhập khẩu hàng hóa, thanh toán dịch vụ 
cho nước ngoài hay bán cho ngân hàng được phép để lấy đồng Việt Nam theo đúng các 
quy định hiện hành về quản lý ngoại hối có liên quan. 
 

- Không yêu cầu thực hiện chuyển đổi số Nhân dân tệ tiền mặt thu được sang 
ngoại tệ tự do chuyển đổi, không bán số Nhân dân tệ đó để mua ngoại tệ chuyển đổi trên 
thị trường tự do để nộp vào ngân hàng. 

                                            
 

 THỦ TRƯỞNG DOANH NGHIỆP 
( Ký tên, đóng dấu) 
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Phụ lục số 08.ĐGH 
 

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC 
VIỆT NAM 

CHI NHÁNH TỈNH…. 
 

Số: …… 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

……, ngày …… tháng……năm ……  

 

GIẤY PHÉP 
THU NHÂN DÂN TỆ TIỀN MẶT 

                                                               ---------------------- 

GIÁM ĐỐC 

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC CHI NHÁNH TỈNH/THÀNH PHỐ... 

 

- Căn cứ Quyết định số 689/2004/QĐ-NHNN ngày 07 tháng 6 năm 2004 của 
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế thanh toán trong mua 
bán, trao đổi hàng hóa và dịch vụ tại khu vực biên giới và khu kinh tế cửa khẩu 
giữa Việt Nam và Trung Quốc; 

- Xét hồ sơ xin cấp giấy phép thu Nhân dân tệ tiền mặt của  … (tên doanh 
nghiệp)… 

1. Cho phép … ....(tên doanh nghiệp)..., 

Địa chỉ: ............................................................ 

Điện thoại : ...............                                Fax : .......................... 

Giấy phép kinh doanh (hoặc Giấy phép đầu tư ) số.................. 

được thu Nhân dân tệ (CNY) tiền mặt từ hoạt động ...................... 

2.  ….. (tên doanh nghiệp)….. chỉ được thu Nhân dân tệ tiền mặt theo đúng 
đối tượng quy định tại Điểm 1 nêu trên. Số Nhân dân tệ tiền mặt thu được sử dụng 
để ...... và bán cho Ngân hàng được phép kinh doanh CNY trên địa bàn tỉnh biên 
giới theo các quy định hiện hành về quản lý ngoại hối. 

 3. (Đối với doanh nghiệp thu CNY tiền mặt từ hoạt động kinh doanh trò 
chơi có thưởng dành riêng cho người nước ngoài): 

Khách trúng thưởng có nhu cầu mang Nhân dân tệ tiền mặt ra nước ngoài 
vượt mức phải khai báo Hải quan cửa khẩu, phải có giấy phép mang ngoại tệ tiền 
mặt do Giám đốc Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh/ thành phố.... cấp.  …... (tên 
doanh nghiệp)...… có trách nhiệm xác nhận số tiền trúng thưởng của khách để làm 
cơ sở cho việc cấp giấy phép mang Nhân dân tệ tiền mặt ra nước ngoài.  

4. Hàng quý, chậm nhất vào ngày 10 tháng đầu quý sau, … (tên doanh 
nghiệp)... phải báo cáo bằng văn bản cho Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh/ 
thành phố .... về tình hình thu, chi Nhân dân tệ tiền mặt trong quý. 
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5. Giấy phép này có hiệu lực trong vòng 05 năm kể từ ngày ký. Tổng 
Giám đốc/Giám đốc …... (tên doanh nghiệp)... chịu trách nhiệm thực hiện đúng 
các nội dung trong Giấy phép này và các quy định hiện hành về quản lý ngoại 
hối của Việt Nam. 

 
Nơi nhận:                               GIÁM ĐỐC 
-  Tên doanh nghiệp; 
-  Vụ QLNH (để báo cáo); 
-  Lưu…. 
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Phụ lục số 09.ĐGH 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
.........., ngày …… tháng……năm…... 

 
GIẤY ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN MANG TIỀN CỦA NƯỚC 

 CÓ CHUNG BIÊN GIỚI VÀO CÁC TỈNH NỘI ĐỊA 
 
 
 

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh/thành phố…. 
 
 

Tên tôi là:…………………………Sinh ngày: ………………………..  
Số giấy thông hành  (hoặc CMT biên giới): …………………  
Do: .................................................. cấp ngày: ……………….. 
Tôi có số tiền của nước có chung biên giới bằng tiền mặt là:  
Bằng số: ………………………………………… 
Bằng chữ: ………………………………………… 
 
Tôi đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh/ thành phố ……………… 

chấp thuận cho tôi được mang số tiền trên vào các tỉnh nội địa để sử dụng vào mục 
đích: …. …………………………………………………. 
  
 

Tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật trong việc mang và sử 
dụng số tiền nói trên. 

 
 

                                                                                  NGƯỜI LÀM GIẤY ĐỀ NGHỊ 
        (ký và ghi đầy đủ họ tên) 
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Phụ lục số 10.ĐGH 
 

 
TÊN TCTD,  DOANH NGHIỆP      CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                                                                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
          
Số:………                                                             ......., ngày …… tháng …… năm …… 

   

ĐƠN ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN NGOẠI TỆ 
VÀ TIẾN ĐỘ CHUYỂN VỐN ĐẦU TƯ RA NƯỚC NGOÀI 

 

    
Kính gửi:    Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (Vụ Quản lý ngoại hối) 
                    hoặc Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh/thành phố ........... 

    
Tên tổ chức tín dụng, doanh nghiệp Việt Nam đầu tư ra nước ngoài: ………… 
…………………………….. 
Địa chỉ: ……………………………… 
Số điện thoại: ……………………………. 
Giấy phép kinh doanh số.......... ngày...... 
Giấy phép tiếp nhận của nước đầu tư số........ ngày...... 
Giấy phép đầu tư ra nước ngoài số......... ngày....... 
- Tổng vốn đầu tư:....... 
- Vốn pháp định:............ 
- Trong đó bên Việt Nam góp: 
+ Bằng tiền:........ 
+ Bằng tài sản (máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu....):...... 
Chúng tôi làm đơn này để nghị quý Ngân hàng xác nhận về việc đăng ký tài khoản 

ngoại tệ và tiến độ chuyển vốn để thực hiện dự án đầu tư tại nước...... như sau: 
   
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
TT Thời gian chuyển vốn Bằng tiền (Quy USD)    Bằng tài sản (Quy USD) 
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
1 Quý....... năm.....   

2 Quý....... năm......   

....    
------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
   

Vốn đầu tư bằng tiền thực hiện thông qua tài khoản ngoại tệ số......... mở tại Ngân 
hàng.............. 

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đúng các quy định về quản lý ngoại hối hiện 
hành của Việt Nam và các quy định có liên quan đến việc thực hiện dự án đầu tư ra 
nước ngoài. 
    

TỔNG GIÁM ĐỐC (GIÁM ĐỐC) 
                                                         TCTD, DOANH NGHIỆP 
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Phụ lục số 11.ĐGH 
 
TÊN TỔ CHỨC KINH TẾ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      

      ........, ngày …… tháng …… năm …… 
 
    

 ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤP PHÉP  
NHẬN VÀ CHI, TRẢ NGOẠI TỆ 

 

Kính gửi: Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh/ thành phố …… 

Tên Tổ chức kinh tế: ……………………………………………………… 

Địa chỉ trụ sở chính: ……………………………………………………… 

Số điện thoại: …………………….. Số Fax: ……………………….. 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh /Giấy phép Đầu tư/Giấy chứng nhận hoạt 
động chi nhánh số:………….. Cấp ngày: ………………….. 

Cơ quan cấp : ………………………………………….. 

Căn cứ Nghị định số 160/2006/NĐ-CP ngày 28 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ 
quy định chi tiết thi hành Pháp lệnh ngoại hối; 

Trên cơ sở hợp đồng số …. ngày …. tháng …. năm …. ký giữa (tên tổ chức kinh 
tế) với (tên đối tác nước ngoài) để nhận ngoại tệ từ nước ngoài chuyển về chi trả cho 
người thụ thưởng trong nước. 

Đề nghị Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh/ thành phố …….. …… xem xét cấp 
Giấy phép nhận và chi, trả ngoại tệ tại các địa điểm sau: 

STT Địa chỉ ĐT-Fax 
1.    

2.    

3.    

Trong quá trình thực hiện hoạt động đại lý chi trả ngoại tệ, chúng tôi xin cam kết 
thực hiện đúng các quy định hiện hành về quản lý ngoại hối của Việt Nam và các quy 
định khác của pháp luật có liên quan./. 

 TỔNG GIÁM ĐỐC 
(GIÁM ĐỐC) 

 


