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Số: 54/2015/QĐ-TTg 

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

 
Hà Nội, ngày 29 tháng 10 năm 2015 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về việc cấp và quản lý thẻ đi lại  
của doanh nhân APEC ban hành kèm theo Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg 

ngày 28 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 
Căn cứ Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại 

Việt Nam ngày 16 tháng 6 năm 2014; 
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công an,  
Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Quy chế về việc cấp và quản lý thẻ đi lại của doanh nhân APEC ban hành kèm 
theo Quyết định số 45/2006/QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng 
Chính phủ. 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế về việc cấp và quản lý 
thẻ đi lại của doanh nhân APEC ban hành kèm theo Quyết định số 45/2006/ 
QĐ-TTg ngày 28 tháng 02 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ như sau: 

1. Khoản 1 Điều 2 được sửa đổi, bổ sung như sau: 
“1. Thẻ ABTC có thời hạn sử dụng 05 năm, kể từ ngày cấp và không được gia 

hạn; trường hợp thẻ ABTC hết thời hạn sử dụng sẽ được cấp thẻ mới.”  
2. Điều 4 được sửa đổi như sau: 
“Điều 4. Doanh nhân Việt Nam bị mất thẻ ABTC phải thông báo cho cơ quan 

Quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an biết (theo mẫu do Bộ Công an quy định) để 
hủy giá trị sử dụng và thông báo cho các nước hoặc vùng lãnh thổ việc hủy giá trị 
của thẻ bị mất.”  

3. Điều 6 được sửa đổi, bổ sung như sau: 
“Điều 6. Các trường hợp được xét cấp thẻ ABTC 
1. Doanh nhân Việt Nam đang làm việc tại các doanh nghiệp nhà nước 
a) Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch công ty, Tổng Giám đốc Tổng công 

ty do Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm; 
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b) Thành viên Hội đồng thành viên; Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc; Giám 
đốc, Phó giám đốc các doanh nghiệp, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế; 
Giám đốc, Phó giám đốc các ngân hàng hoặc chi nhánh ngân hàng; 

c) Kế toán trưởng, Trưởng phòng, Phó trưởng phòng các doanh nghiệp, khu công 
nghiệp, khu chế xuất, khu kinh tế, ngân hàng; Trưởng chi nhánh của doanh nghiệp 
hoặc chi nhánh ngân hàng. 

2. Doanh nhân Việt Nam đang làm việc tại các doanh nghiệp được thành lập 
hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam 

a) Chủ doanh nghiệp tư nhân, Chủ tịch Hội đồng thành viên, thành viên Hội 
đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Tổng 
giám đốc hoặc Giám đốc công ty; 

b) Chủ tịch Hội đồng quản trị, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc 
Tổng giám đốc hợp tác xã hoặc liên hợp tác xã; 

c) Kế toán trưởng, Trưởng phòng trong các doanh nghiệp; Trưởng chi nhánh 
của các doanh nghiệp và các chức danh tương đương khác. 

3. Cán bộ, công chức, viên chức có nhiệm vụ tham gia các hoạt động của APEC 
a) Bộ trưởng, Thứ trưởng các Bộ, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan 

thuộc Chính phủ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực 
thuộc Trung ương có nhiệm vụ tham dự các cuộc họp, hội nghị và các hoạt động 
về hợp tác, phát triển kinh tế của APEC; 

b) Cán bộ, công chức, viên chức có nhiệm vụ tham dự các cuộc họp, hội nghị, 
hội thảo và các hoạt động khác của APEC; 

c) Trưởng đại diện, Phó đại diện cơ quan đại diện thương mại Việt Nam tại các 
nước và vùng lãnh thổ thành viên APEC. 

4. Trong trường hợp cần thiết, theo đề nghị của cấp có thẩm quyền quy định tại 
Khoản 2 Điều 7 của Quy chế này, Bộ trưởng Bộ Công an có thể xét, cấp thẻ ABTC 
cho những người không thuộc quy định tại Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 3 Điều này.”  

4. Điều 7 được sửa đổi, bổ sung như sau: 
“Điều 7. Thẩm quyền xét cho sử dụng thẻ ABTC 
1. Các trường hợp quy định tại Điểm a Khoản 1 và Điểm a Khoản 3 Điều 6 của 

Quy chế này có nhu cầu sử dụng thẻ ABTC phải được Thủ trưởng cơ quan, doanh 
nghiệp nơi công tác thông báo đề nghị cấp thẻ bằng văn bản. 

2. Các trường hợp quy định tại Điểm b, Điểm c Khoản 1, Khoản 2 và Điểm b, 
Điểm c Khoản 3 Điều 6 của Quy chế này có nhu cầu sử dụng thẻ ABTC phải được 
Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng thành viên do 
Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm xét, cho phép sử dụng thẻ. 
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Doanh nhân làm việc tại các doanh nghiệp do Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan 
thuộc Chính phủ thành lập nhưng đã được cổ phần hóa, không còn vốn nhà nước 
chi phối thì do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trương ương 
nơi doanh nghiệp đặt trụ sở xét, cho phép sử dụng thẻ ABTC. 

3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ 
tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Chủ tịch Hội đồng 
thành viên khi xét, cho phép doanh nhân quy định tại Khoản 2 Điều 6 Quy chế này 
được sử dụng thẻ ABTC phải căn cứ vào năng lực sản xuất kinh doanh, khả năng 
hợp tác với đối tác của các nước hoặc vùng lãnh thổ là thành viên chương trình.” 

5. Khoản 1 Điều 9 được sửa đổi như sau: 
“1. Các trường hợp quy định tại Điều 6 Quy chế này có nhu cầu cấp thẻ ABTC 

thì làm thủ tục tại cơ quan quản lý xuất nhập cảnh, Bộ Công an, hồ sơ gồm: 
- 01 tờ khai đề nghị cấp thẻ ABTC, có dán ảnh đóng dấu giáp lai và xác nhận 

của Thủ trưởng doanh nghiệp hoặc cơ quan tổ chức cán bộ các ngành kinh tế, quản 
lý nhà nước chuyên ngành về các hoạt động của các doanh nghiệp (theo mẫu do 
Bộ Công an quy định); 

- Văn bản thông báo đề nghị cấp thẻ ABTC hoặc văn bản cho phép sử dụng 
thẻ ABTC của cấp có thẩm quyền quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 7 Quy 
chế này.”  

6. Khoản 1 Điều 12 được sửa đổi như sau: 
“1. Thẻ ABTC còn giá trị sử dụng nhưng doanh nhân đề nghị cấp lại.” 
7. Điểm a Khoản 1 Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau: 
“a) Đối với trường hợp quy định tại Khoản 1 Điều 12 Quy chế này, hồ sơ gồm: 
- 01 tờ khai đề nghị cấp thẻ ABTC, có dán ảnh đóng dấu giáp lai và xác nhận 

của Thủ trưởng doanh nghiệp hoặc cơ quan tổ chức cán bộ các ngành kinh tế, quản 
lý nhà nước chuyên ngành về hoạt động của các doanh nghiệp (theo mẫu do Bộ 
Công an quy định); 

- Văn bản cho phép sử dụng thẻ ABTC của cấp có thẩm quyền quy định tại 
Khoản 1 và Khoản 2 Điều 7 của Quy chế này. Trường hợp người đề nghị cấp lại 
thẻ ABTC mà cơ quan, doanh nghiệp nơi người đó làm việc xác nhận không thay 
đổi về chức danh và vị trí công tác so với lần đề nghị cấp thẻ ABTC trước đó thì 
không phải nộp văn bản của cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng; 

- Thẻ ABTC đã được cấp.” 
Trường hợp cấp lại thẻ ABTC do bổ sung tên nước và vùng lãnh thổ thành 

viên đồng ý vào thẻ thì chỉ cần nộp văn bản đề nghị cấp lại thẻ của cơ quan, doanh 
nghiệp nơi người đó làm việc.  
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8. Điểm d Khoản 1 Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau: 
“d) Đối với trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều 12 Quy chế này, hồ sơ gồm: 
- 01 tờ khai đề nghị cấp thẻ ABTC, có dán ảnh đóng dấu giáp lai và xác nhận 

của Thủ trưởng doanh nghiệp hoặc cơ quan tổ chức cán bộ các ngành kinh tế, quản 
lý nhà nước chuyên ngành về hoạt động của các doanh nghiệp (theo mẫu do Bộ 
Công an quy định; 

- Văn bản thông báo mất thẻ ABTC theo quy định tại Điều 4 Quy chế này.” 
9. Khoản 2 Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau: 
“2. Thời hạn giá trị của thẻ ABTC được cấp lại: 
a) Thẻ ABTC được cấp lại theo quy định tại Khoản 1 và Khoản 6 Điều 12 Quy 

chế này có thời hạn 05 năm tính từ ngày cấp thẻ mới; 
b) Thẻ ABTC được cấp lại theo quy định tại Khoản 2, Khoản 3, Khoản 4 và 

Khoản 5 Điều 12 Quy chế này có thời hạn 05 năm tính từ ngày cấp thẻ cũ.” 
10. Khoản 3 Điều 18 được sửa đổi như sau: 
“3. Cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp có trách nhiệm phối hợp với cơ quan chức 

năng quản lý hoạt động của doanh nhân sử dụng thẻ ABTC nhập cảnh Việt Nam 
theo đúng mục đích nhập cảnh và phối hợp với cơ sở lưu trú thực hiện khai báo 
tạm trú cho doanh nhân theo quy định của pháp luật.” 

11. Bổ sung Điều 20a quy định về điều khoản chuyển tiếp như sau: 
“Điều 20a. Điều khoản chuyển tiếp 
Thẻ ABTC được cấp trước ngày 01 tháng 9 năm 2015 còn thời hạn sẽ được 

tiếp tục sử dụng cho đến khi hết thời hạn ghi trong thẻ.” 
Điều 2. Hiệu lực thi hành 
Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2015. 
Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 

Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.  

 
THỦ TƯỚNG 

 
Nguyễn Tấn Dũng 


