
NGAN HANG NHA NUOC CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
VIET NAM Dôc lap - Tu' do - Hnh phüc 

S.  b  /2022/TT-NHNN Ha Nói, ngày 0 tháng, nãm 2022 

HANG NHA NUOC vET NAM 

v: ciE 
oA  NA'M c)NH 

THÔNG TU' 
A . A A • A , , A A 

Swa doi, bo sung m9t so dieu cua cac van ban quy phm phap lut de phan 
cp giãi quyêt thu tiic hành chInh trong linh virc quãn l ngoii h61 

Can c& Lu4t Ngán hang Nhà nithc Vit Nam ngày 16 tháng 6 nám 2010; 

Can cz'r Luct Các td ch&c tin dyngngày 16 tháng 6 nám 2010, Luát tha 
dôi, bó sung rnót so diêu cia Lu4t  Các tO chtc tin ding ngày 20 tháng 11 näm 

2017; 

Can cá' Pháp lnh Ngogi hi ngày 13 tháng 12 nám 2005, Pháp lnh tha 
dOi, hO sung m5t sO diêu cza Pháp lnh Ngogi hOi ngày 18 tháng 3 nàm 2013, 

Can cii' Nghj djnh sá 102/2022/ND-CP ngày 12 tháng 12 nárn 2022 cia 
Chinh pht quy djnh chic nãng, nhiçm vy, quyén hgn và cci cáu tO chic cia 
NgOn hang Nhà nu'O'c Vi/t Nam, 

Theo d nghj cüa Vy trithng Vy Quán l ngogi hdi, 

Thing dO'c Ngán hang Nhà nithc Vit Nam ban hành ThOng tu süa di, bd 
sung m5t sO diêu cia các van ban quy phgm pháp luát dê phán cOp giOi quyêt 
thi tyc hành chInh trong ltnh vrc quán lj ngogi hOi. 

•A , A. A A A .A A A 
Dieu 1. Sua doi, ho sung m9t so dieu cua Thong tu so 21/2014/TT-

NHNN ngày 14 tháng 8 nãm 2014 cüa Thng dc Ngân hang Nhà nuo'c Vit 
Nam hu'ó'ng dn ye phm vi hot dng ngoi hi, diêu kiin, trInh tiy, thu tiic 
chap thun hot dng ngoIi hi cila to chác tin diing, chi nhánh ngân hang 
nu'óc ngoài (gQi tat là Thông tir so 21/2014/TT-NHNN) 

1. Bô sung Diéu 4a nhix sau: 

"Diu 4a. Thm quyn chap thun hoit dng ngo1i hi 

1. Thng dc Ngân hang Nhà nithc có thrn quyn chAp thun, chAp thun 
gia hn hoit dtng ngoi hôi dôi vói các dôi tuçing sau: 

a) Ngân hang thing mi, ngân hang hqp tác xâ, ngân hang chInh sách, 
cong ty tài chInh tOng hçip, cong ty tài chInh bao thanh toán, cOng ty tài chInh tin 
dung tiêu dung, cong ty cho thuê tài chInh; 
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b) Các chi nhánh ngân hang nuOc ngoài là di tuçmg thanh tra, giám sat an 
toàn vi mô cüa CG quan Thanh tra, giám sat ngân hang. 

2. Giám dc Ngân hang Nhà nuc chi nhánh tinh, thành phô trirc thuc 
Trung uorng  có thâm quyën chip thun, chap thun gia han  hoat dng ngoti hôi 
cho chi nhánh ngân hang ni.rOc ngoài có trI sâ dt ti dja bàn tinh, thành ph& tn'i 
các chi nhánh ngân hang nuOc ngoài quy djnh tai  diem b khoán 1 Diêu nay." 

2. Sra di, b sung khoân 1 Diu 12 (dã duc sra di, b sung bâi khoàn 
12 Diêu 1 Thông tu so 28/2016/TT-NHINN ngày 05 tháng 10 näm 2016 cüa 
Thông dôc Ngân hang Nhà nuOc Vit Nam süa dôi, bô sung mt so diêu cUa 

Thông tu so 21/2014/TT-NHNN (g91 tat là Thông tu so 28/201 6/TT-NHNN)) 

nhi.r sau: 

"1. Khi có nhu cu thrc hin boat dng ngoui hôi trên thj trithng trong 
nuóc, thj truYng quOc tê, ngân hang thuong mai  l.p 01 b ho so theo quy djnh 
tai Diêu 11 Thông tu nay gCri qua djch vij buu chInh hotc gi:ri trirc tiêp den Bô 
ph.n Mt cira Ngân hang Nhà ni.thc. Trung hcip ho so chua day dü, trong thM 
han 10 ngày lam vic kê tiir ngày nhn dugc ho so, Ngân hang Nhà nuc có van 
bàn yêu câu ngân hang thucing mai  bô sung ho so." 

3. Sra di, b sung Diu 19 (dã di.rcic sCra di, b sung bài khoàn 18 Diu 
1 Thông tu so 2812016/TT-NHNN) nhu sau: 

"Diu 19. Ho soS, trInh tir, thu tiic d ngh chap thun hoit dng ngoi 
hi co ban trên thi trubng trong niró'c và thj truôflg quc t 

Chi nhánh ngân hang ni.thc ngoài có nhu cu thirrc hin hoat dng ngoi 
hôi co bàn trén thi truYng trong nuâc hoc trên thj trtr&ng quOc té 1p 01 b ho 
so giri qua djch vi buu chInh ho.c gri trrc tiêp den Bô phn Mt cüa Ngân 
hang Nhà nixâc hoc Ngân hang Nhà nithc chi nhánh tinh, thành phô trirc thuc 
Trung uong (sau day gi tat là Ngân hang Nhà nrnc chi nhánh tinh, thành phô) 
theo thâm quyên quy djnh tai  Diêu 4a Thông tu nay. Ho so, trInh tir, thu ttc dê 
nghj chap thun hoat dng ngoi hôi co bàn trên thj trithng trong nuc và thj 
tri.thng quôc tê thrc hin nhu dôi vâi ngân hang thuong mai theo quy djnh tai 
khoàn 1,2, 3 Diêu 11 và Diêu 12 Thông ttr nay." 

4. di, b sung Diu 20 (dâ duçic sra di, b sung bii khoãn 19 Diu 
1 Thông tir so 28/2016/TT-NHNN) nhu sau: 

"Diu 20. H so', trInh tty, thu tuc d ngh Chap thun hoit dng ngoi 
hi khác trên thj truông trong ntró'c và thi tru'ô'ng quôc t 

Chi nhánh ngân hang nuó'c ngoài có nhu cu thrc hin hoat dng ngoi 
hOi khác trên thj trung trong rnr&c hoc trên thj trung quOc te 1p 01 b ho so 
g1ri qua djch v buu chInh hoc gri trrc tiêp den B phn Mt cira Ngân hang 
Nhà nuc hoc Ngân hang Nhà rnthc chi nhánh tinh, thành phO theo thâm quyên 
quy djnh tai  Diêu 4a Thông tu nay. Ho so, trInh tr, thU tyc dê nghj chap thun, 
chap thun gia han  hoat dng ngoai hôi khác trén thj truông trong nuc và thj 
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trithng quc t thirc hin nhu dái vi ngân hang thuong mai  theo quy djnh tai 
khoàn 1, 4, 5 Diêu 11 và Diêu 12 Thông til nay." 

5. Sra di, b sung Diu 36 (dã disçc stra dM, b sung bi khoàn 35 Diu 
1 Thông tu so 28/2016/TT-NHNN) nhu sau: 

a) Si:ra di, b sung khoàn 1 nhu sau: 

"1. Co quan Thanh tra, giám sat ngân hang: 

a) Lam du mi tip nhn, gri van bàn 1y kin các don vj lien quan 
thuc Ngân hang Nhà nuOc, thâm djnh và trInh Thông doe Ngân hang Nhà nithc 
dôi vâi các ho so dê nghj chap thun, chap thun gia han  hoat dng ngoai hôi 
cüa to chirc tin ding, chi nhánh ngân hang nuc ngoài quy djnh tai  khoãn 1 Diêu 
4a Thông tu nay; 

b) Lam du mi xi:r 1 các vithng mc lien quan dn vic chp thuQ.n, chp 
thun gia han boat dng ngoai hôi cüa to chi.c tin dung, chi nhánh ngân hang 
nuc ngoài quy djnh tai  khoãn 1 Diêu 4a Thông tu nay." 

b) B sung khoàn 6 nhu sau: 

"6. Ngân hang Nba nuâc chi nhánh tinh, thành ph: 

a) Tip nhn, g11i van bàn 1y kin các don vj lien quan (nu cn), thâm 
djnh các ho so dê nghj chap thun, chap thun gia han  hoat dng ngoi hOi dôi 
vOi chi nbánh ngân hang rnrOc ngoài quy dnh tai  khoàn 2 Diêu 4a Thông tu nay; 

b) Lam du mi xü 1 các vi.thng mc lien quan dn vic chip thun, chap 
thun gia han  boat dng ngoi hôi cüa chi nhánh ngân hang nuâc ngoài quy djnh 
tai khoân 2 Diêu 4a Thông tu nay." 

6. Thay th Ph hic s 01, 04 ban hành kern theo Thông tu 
21/2014/TT-NHNN bang Phii lic so 01, 02 ban hành kern theo Thông tu nay. 

Diu 2. Süa dôi, bô sung mt s6 diu cüa Quy ch thanh toán trong 
mua ban, trao dôi hang hóa và djch vtj thuong rnii tai khu vtyc biên giói 

• A Vict Narn - Campuchia ban hanh kern theo Quyet dinh so 17/2004/QO-
NHNN ngày 05 tháng 01 nám 2004 cüa ThI!ng dc Ngân hang Nhà 
ntr&c Vit Narn 

1. Sàa di, b sung khoàn 1 Diu 8 (dã duçc sira &M, b sung bii Diéu3 
Thông tu so 29/201 5/TT-NHNN ngày 22 tháng 12 nam 2015 cüa Thông doe 
Ngân hang Nhà nithc Vit Nam süa dôi, bô sung rnt sO van bàn quy pharn pháp 
1ut cüa Ngân hang Nba nuâc Vit Nam quy djnh ye thành phân ho so có bàn 
sao chirng thirc giây t, van bàn) nhu sau: 

"1. Vic sfr diing ngoi t tr do chuyn di tin mt d thanh toán trong 
các giao djch mua ban, trao dOi hang boa và djch v thuong mai tai khu vrc biên 
giâi giüa thuong nhân Vit Nam và thuong nhân Campuchia chi duçc áp diing 
trong trung hgp thuong nhân cüa hai ben khOng the thanh toán qua Ngân hang 
và chi duc áp dung cho thuong nhân Vit Nam duçc nhn thanh toán bang 
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ngoi t tin mt thông qua vic ban hang hóa và cung c.p djch vii cho thuang 
nhân Campuchia, không áp ding cho thucing nhân Vit Nam duçic dung ngoi t 
tiên mt thanh toán cho hang hóa nhp khâu và cung üng djch vii tü phIa 
Campuchia. 

Khi có nhu cu thu ngoai t tin rn.t, thucmg nhân Vit Nam 1p 01 b h 
sc gui qua djch vi bixu chInh hoc gui trrc tiêp den B phn Mt cira Ngân 
hang Nhà nuóc chi nhánh tinh, thành phô trên dja bàn nai thuang nhân dtt tr1i SY 
dê ducic cap Giây phép thu ngoi t tiên mt tr xuât khâu sang Campuchia. 
Ho sci xin cap giây phép gôm: 

- Dan xin phép thu ngoi t tin m.t tir xuât khu sang Campuchia theo 
mâu ti Ph 1ic 01 ban hành kern theo Thông ti.r nay; 

- Bàn sao van bàn chp nhn cüa ca quan Co th.rn quyn di vâi trung 
hçip hang hóa tm ngrng xuât khâu và hang hóa xuât khâu CO diêu kin; 

- Bàn sao hcip dông thuang mai  dã k vOi thuong nhân Campuchia có 
thOa thutn phuang thiic thanh toán bang ngoi t tr do chuyên dôi tién mt 
(có xác nhn cüa nguii di din hcip pháp cüa doanh nghip). 

Trong thOi hn 07 ngày lam vic k tir ngày nhn dü h sa hçip 1, Ngân 
hang NhànuOc chi nhánh tinh, thành phô thrc hin vic cap Giây phép thu 
ngoi t tiên mt tr xuât khâu sang Campuchia cho thuang nhân Vit Narn theo 
mâu giây phép tai  Phii hic 02 ban hành kern theo Thông tis nay. Tnthng hcip tü 
chôi, Ngân hang Nhà nuâc chi nhánh tinh, thành phô trà 1i bang van bàn và nêu 
rôldo. 

Thuang nhân Vit Narn phài np s ngoi t tin mt thu duçic vào tài 
khoân tiên gui ngoi t cUa mInh tai  Ngân hang dugc phép trong vOng 03 ngày 
lam vic ké tü ngày ngoi t tiên mt duc mang ye nuc theo xác nhn cüa Hãi 
quan cua khâu. Sau khi np so ngoi t tiên m.t thu dugc vào tài khoàn tiên gui 
ngoi t cüa mInh, thuang nhân phài gui bàn sao Giây np tiên rnt vào tài 
khoân cho Ngân hang Nhà nuâc chi nhánh tinh, thành phô noi cap Giây phép 
thu ngoi t tiên mat. 

Khi np ngoi t tin mt vào tài khoàn, ngoài Giy phép thu ngoi t tin 
m.t duçic cap, thuang nhân Vit Nam phâi np cho Ngân hang thLrang mi các 
giây t?Y sau: 

- Bàn chInh to khai hài quan (co xác nhn cüa Hâi quan cua khu v 
so ngoi t mang tr nuOc ngoài vao); 

- Bàn sao tO khai hang hóa xu.t khu (np sau khi xut hang)." 

2. Thay th Pht lc s 01 ban hành kern theo Quy& djnh s 17/2004/QD-
NI-INN ngày 05 tháng 01 närn 2004 cüa Thông dôc Ngân hang Nhà nuOc Vit 
Nam ye vic ban hành Quy chê thanh toán trong mua ban, trao dôi hang hóa và 
djch vii thuang mai ti khu vrc biên giOi Vit Nam - Campuchia bang Phi hic 
so 03 ban hành kern theo Thông tu nay. 
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Diu 3. Trách nhim to chü'c thtrc hin 

Chánh Van phông, Vii tri.râng Vi Quân 1 ngoi hi, Thu trtxô'ng các dan 
v thuc Ngân hang Nhà nu&c Vit Nam, các to chi'ic tin ding, chi nhánh ngân 
hang nithc ngoài, thi.rang nhân Vit Nam chju trách nhim thrc hin Thông ti.r 
nay. 

Diiu 4. Diu khoãn thi hành 

1. Thông Ui nay có hiu hrc tir ngây 4ff thángO,Znäm 2023. 

2. Kê tr ngày Thông Ui nay có hiu 1irc thi hành, các diu khoán sau day 
hêt hiêu krc: 

a) Diu 3 Thông Ui s 29/2015/TT-NHNN ngây 22 tháng 12 nàm 2015 
cüa Thông dôc Ngân hang Nba nu&c Vit Nam s1ra dôi, bô sung mt so van bàn 
quy phm pháp 1ut cüa Ngân hang Nhà nuâc Vit Nam quy djnh ye thânh phân 
ho so có bàn sao chimg thrc giây t1, van bàn; 

b) Khoân 18, khoãn 19 Diêu 1, khoân 1 Diu 2 Thông tr 28/20161TT-
NHNN ngãy 05 tháng 10 nàm 2016 cüa Thông dôc Ngân hang Nhà nuOc Vit 
Nam si:ra dôi, bô sung mt so diêu cüa Thông tu sO 21120141TT-NHNN cüa 
Thông dôc Ngân hang Nhà ni.róc Vit Nam huâng dn ye pham vi hot dng 
ngoi hOi, diêu kin, trInh t1r, thu tiIc chap thun hot dng ngoi hOi cüa to chrc 
tin diing, chi nhánh ngân hang nuóc ngoài./p-" 

Noi nhân: 
- Ban Lành do NHNN; 
- Van phông ChInh phü; 
- B Tu pháp (dê kiêm tra); 
- Thu trtrâng các don VI thuc NHNN; 
- To chtc tin di,ing, chi nhánh ngân hang 

nLthc ngoài; 
- Cong báo; 
- Luti: VP, PC, QLNI-I.  /tt/ 

Pham Thanh Ha 



Phu hjc s 01 

(ban hành kern theo Thông tw sá2/2022/TT-NHNN ngày 31 tháng 12 nárn 2022 
cza Thông dOc Ngán hang Nhà nwác Viêt Narn szta dôi, bô sung rn5t so diêu cza 

các van ban quy pham pháp luát dê phán cap giâi quyêt thz tuc hành chInh 
trong linh virc quán l ngoai hOi) 

TEN TCTD, CIII N1L41411 NGAN CoNG HÔA xA H)I CIII) NGHIA VIT NAM 
HANG NU(IC NGOAI Dc 1p - Tkr  do - Hnh phác 

.ngày... tháng... nám.... 

ION DE NGH! CHAP THUAN/CHAP THUAN THVC HIN cO 
TH11 HN/GIA HAN HOAT DQNG NGOAI HO! 

KInh gUi: 
- Ngân hang Nhà n!the Vit Nam 

(Ca quan Thanh tra, giám sat ngãn hang) 
- Ngân hang Nhà nuàc chi nhánh tinh, thành phô... 

Can eli LutNgân hang Nhà nuâe Vit Nam ngày 16 tháng 6 näm 2010; 

Can eli LutCáe t chlrc tin ding ngày 16 tháng 6 näm 2010; Lust slia 

dôi, bô sung mOt  so diêu elm Lust Các to chlrc tin dvng ngày 20 thang 11 näm 
2017; 

Can eli Pháp 1nh Ngoai hi S6 28/2005/PL-UBTVQH11 ngày 13 tháng 
12 näm 2005; Pháp 1nh so 06/20131UBTVQH13 slia dôi, bô sung mt so diêu 
eüa Pháp 1th Ngoai hôi ngày 18 thang 3 nam 2013; 

CAn cü Thông tu s6 21/2014/TT-NHNN ngày 14 tháng 8 nAm 2014 elm 
Thông doe Ngân hang Nhà nuâc Vit Nam huâng dn ye pham vi boat dng 
ngoai hôi, diêu kin, trInh tr, thu tie chap thun hoat dng ngoai h6i elm to ehlrc 
tin dmg, chi nhánh ngân hang nuc ngoài; 

CAn eli Thông tu s6 28/2016/TT-NHNN ngày 05 tháng 10 nAm 2016 cUa 
Thông dOe Ngân hang Nba nuâc Vi Nam slra dOi, bO sung mt s6 diêu eüa 
Thông tu so 21/20141rT-NHNN ngày 14 tháng 8 nAm 2014 elm Th6ng doe 
Ngân hang Nhà nurc Vit Nam hithng dan ye pham vi hoat dng ngoai hôi, diêu 
kin, trInh tir, thu tie ehp thun hoat dng ngoai hôi elm to ehlre tin ding, chi 
nhánh ngân hang nixâe ngoài; 

CAn cli Thông tu s6 /2022/TT-NHNN ngày  .30.  tháng 12 nAm 2022 cUa 
Thông dOe Ngân hang Nba nuâc Vit Nam slra dOi, bô sung mOt so diêu ella eác 
vAn ban quy pham pháp 1ut dê phAn cap giái quyêt thu t1e hành chInh trong linh 
vrc quãn 1 ngoai hoi; 
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T chüc tIn ding, chi nhánh ngãn hang nuàc ngoãi d nghj Ngãn hang 
Nhà nuâc Vit Nam hoc Ngân hang Nba nuic chi nhánh tinh, thành phô... 
chap thunIcho php thirc hin có th&i hn/gia hn hoat dng ngoai hôi vài 
phm vi cii the nhu sau: 

I. Hoat dng ngoi hi co ban trên thj tru*ng trong nu'ó'c và trên thj 
trirông quc t: 

1. Hoat dng ngoai h6i car ban trên thj tnthng trong nuâc: 

a.  

b.  

2. Hoat dng ngoi hi car ban trên thj tnxng quôc t& 

a.  

b.  

II. Hoat dng ngo1i hi khác trên thj trirông trong niwc Va trên thj 
trirô'ng quc t: 

1 

2. 

T chüc tin diing, chi nhánh ngân hang nuâc ngoài xin cam k&: 

- Chju trách nhim truôc pháp 1ut v ni dung, tInh chInh xác, trung thiyc 
cüa các tài 1iu trong ho sar dé nghj cap phép hoat dng ngoai hôi. 

- Dam bão dA dáp lrng các diu kin d thrc hin các hoat dng ngoai hi 
tai Darn nay và tiêp tic duy trI các diêu kin nay theo quy djnh cüa Ngãn hang 
Nhà nuâc Vit Nam và quy dlnh cüa pháp 1ut có lien quan. 

- Chip hành nghiêm chinh các quy djnh v quãn 1 ngoai hi hin hành 
cüa Vit Nam và các quy djnh khác cüa pháp 1ut có lien quan. 

NGUYII DAI DIN H(1P PHAP CUA TCTD, 
CIII NHANH NGAN RANG NII(%C NGOAI 

(7g' ten,dóng ddu) 

Gui c/ia: D nghj nêu rö ten vAn bàn hoc s vAn bàn dA cho phép thuc hin có th?i 
han dôi vài các hoat dng ngoai hôi khác trén thj trixing trong nudc và thj tri.rng quôc tê dé 
nghj gia han. 



Phi tue so 02 

(ban hành kern theo Thông tu s23/2022/TT-NHNN ngày tháng 12 nàm 2022 
cta Thông dôc Ngán hang Nhà nuc Viét Narn tha dôi, bô sung môt so diéu cia 

các van hOn quy phgm phOp lut dê phOn cOp giOi quyét thu tyc hành chInh 
trong linh vy'c quOn l3 ngogi hOi) 

NGAN HANG NHA NUOC cQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 

VI1T NAM Dc Ip - Tir do - Hanh phñc 

S: /QD-NHNN ..., ngày.. .tháng .nãrn 

QUYET D!NH 
V vic chp thun có thôi hn các hot dng ngoi hi khác 

THÔNG DOC 
NGAN HANG NHA NUiC VIT NAM! 

GIAM DOC NGAN HANG NHA NUOC CHI NHANH 
TINH, THANH P110... 

Can cir Lut Ngân hang Nba nix&c Vit Nam ngày 16 tháng 6 näm 2010; 

Can cr Lut Các to chirc tin diing ngày 16 tháng 6 näm 2010; Lut süa 
dôi, bô sung mt so diêu cüa Lut Các to chirc tin dung ngày 20 tháng 11 näm 

2017; 
Can cir Pháp 1nh Ngoai hi s 28/2005/PL-UBTVQH1 1 ngày 13 tháng 

12 näm 2005; Pháp Inh so 06/2013/UBTVQH13 sira dOi, bô sung mt so diêu 

cüa Pháp 1nh Ngoi hôi ngày 18 tháng 3 nàm 2013; 

Can cü Thông tu so 21/2014/TT-NHNN ngày 14 tháng 8 näm 2014 cüa 
Thông dôc Ngân hang Nhà nithc Vit Nam hisng dan ye phm vi hot dng 
ngoi hôi, diêu kin, trInh tir, thu t11c chap thun hot dng ngoi hôi cüa tO chirc 

tin ding, chi nhánh ngân hang nithc ngoài; 

Can cir Thông tu so 28/2016/TT-NHNN ngày 05 tháng 10 närn 2016 cüa 
Thông dOc Ngân hang Nhà nuóc Vit Nam sàa dôi, bô sung mt so diêu cüa 
Thông tu sO 21/2014/TT-NHNN ngày 14 tháng 8 nàm 2014 cüa Thông dôc 
Ngân hang Nba nuOc Vit Nam huâng dan ye phim vi hot dng ngoi hôi, diêu 
kin, trInh tr, thu tic chap thun hoat dng ngoi hôi cüa tO chüc tin ding, chi 
nhánh ngân hang nithc ngoài; 

Can Cu Thông tu so L3 /2022/TT-NHNN ngày  O  tháng 12 näm 2022 cüa 
Thông dOc Ngân hang Nba nu&c Vit Nam süa dôi, bô sung rnt so diêu cüa các 
van ban quy phm pháp 1ut dé phân cap giãi quyêt thu tilc hanh chInh trong linh 

virc quân 1 ngoii hôi; 
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Xét d nghj cüa (t chirc tin ding, chi nhánh ngân hang nithc ngoài)... ti 
Dcin dê nghj chap thun có thii hn hot dng ngoi hôi so... 
ngày. ..tháng. . . 

Theo ct nghj cüa Chánh Thanh tra, giám sat ngân hang (trueing hçp 
Thông dôc k Quyêt djnh), 

QUYET D!NH 

Diu 1 
Cho phép (th chrc tin diing, chi nhánh ngân hang nthc ngoài) 

Giy phép thành 1p và hoit dng s& . . .cp ngày  

duqc thrc hin hoat dng ngoi hi vâi ni dung sau: 

1. Ten nghip ry., san phm, nhóm san phm. 

2. Thyi han thuc hin. 

3. Các hn ch và diu kin dam bâo an toàn (nu co). 

4. Các ni dung khác. 

Diu 2. Trong qua trInh thirc hin hoat dng ngoai hi, (t chrc tin ding, 
chi nhánh ngân hang nuc ngoài)... phãi chap hành diing các quy djnh hin 
hành ye quân 1 ngoi hOi và các quy djnh pháp lutt có lien quan. 

Diu 3. Quyêt djnh nay có hiu lirc k tir ngày k. Thai hn hiu hrc cüa 
Quyêt djnh nay là. . . .näm ke ttr ngày k. 

Noi nI:in: THÔNG JJÔC/GIAM DOC 
- TCTD, chi nhánh ngân hang rnthc ngoài...; (Kj ten & dóng dáu) 
-LxuNHNN. 

7/ 



Phy liic so 03 

(ban hành kern theo Thông tic só'2 /2022/77'-NHNN ngày .O tháng 12 nám 2022 
cüa Thông dóc Ngán hang Nhà nithc Vit Nam tha dói, bó sung môt so diêu cüa 
các van bàn quy pham pháp lut dé phán cap giái quyét thth tllc hành chInh trong 

linh vt'c quán l ngogi Mi,) 

TEN DOANH NGHItP CQNG HOA xA HQI CHU NGHA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

 ngày tháng nàm 

DO XIN PHEP THU NGOiJ TI TIEN MAT 
TU XUAT KHAU SANG CAMPUCHIA 

KInh gi:ri: Ngân hang nba nuóC chi nhánh tinh (thành ph) 

Ten doanh nghip:  

Tr si chInh ti:  

S diên thoi: S Fax:  

Gi.y chrng nhn dang k kinh doanh s:  

Co quan cp: ngày cp  

Linh vuc kinh doanh:  

Tâi khoân tin gui ngoai t s: 

Ti Ngân hàng  

Hçip dng thuong mi dã k vâi s ngày  

Phuong thirc thanh toán thoã thun trong hçp dng: thanh toán bang ...... (ten 

1oi ngoi t tir do chuyên dôi) tin mt. 

L do không thrc hin thanh toán qua ngân hang:  

D nghj co quan xem xét, dip giy phép cho doanh nghip ducc thu s ngoai t 

tiên mt tr vic xuât khâu theo hçip dông dã ks'. 

Chüng tôi cam k& thirc hin dung các quy djnh v quân 1 ngoi hi hin hành 

cüa Nhà flUOC và tir chju toàn b nhüng rüi ro lien quan tnrc khi mang sO ngoi 
t tiên m.t nói trên np vào Ngân hang. 

NGUO'L DAL DItN H€P PHAP 
CUA DOANH NGHI1P 

(/g, ghi rô hQ ten, dóng c1u) 

So: ICY 

K 
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