
NGAN HANG NHA NU'O'C CONG HOA XA HO! CHU NGHA VIT NAM 
V!T NAM J)c lap - Tir do - Hnh phüc 

S&02.4 /2022/TT-NHNN Ha N(51, ngày 0 tliáng4 d nà,n 2022 

THÔNG TII 
2.9 AQ1 2Oo2cQd 

Süa dôi, bô sung mt s diu cila cIc thông tir 
quy dnh ye thu tklc  hành chmnh trong 1mb virc quin I ngoi hôi 

Can c& Lut Ngán hang Nhà nwóc Vit Nam ngày 16 tháng 6 nárn 2010; 

Can ci Luát Các tá chzc tin dyng ngày 16 tháng 6 nám 2010; Luçt tha 
di, bá sung m3t sá diu cüa Lu2t các tc chc tin dung ngày 20 tháng 11 nám 
2017; 

Can c Pháp lnh Ngoi M ngày 13 tháng 12 nám 2005, Pháp lnh tha 
ddi, bá sung mç5t s diu cia Pháp lçnh Ngogi Mi ngày 18 tháng 3 nám 2013; 

Can ct- Nghj djnh sc 102/2022/ND-UP ngày 12 tháng 12 nám 2022 cia 
ChInh phü quy djnh chá'c náng, nhim vy, quyn han và co' cáu tá chtc cza 
Ngân hang N/ia nwó'c Viét Nam, 

Theo d nghi ca Vy trithng Vy Qudn lj ngoai hi, 

TMng dc Ngán hang Nhà nithc Viêt Nam ban han/i thông tw tha dii, bá 
sung mç3t sá diu cza các thông tw quy dinh v thñ tuc hành chinh trong li'nh vztc 
quán l ngogi hoi. 

Diu 1. Sfra dii, bi sung, bãi bô mt s c1m tr, khoãn, diu cüa Thông 
tu s 16/2012/TT-NHNNngày25/05/2012 cüa Thng dcNgân hang Nhà 
nu'oc Viçt Narn huong dan m9t so dieu cua Ngh dnh so 24/20121ND-CP 

, A A S ngay 03/04/2012 cua Chinh phu ye quan ly hot d9ng kinh doanh yang (gçn 
tat là Thông tir 16/2012/TT-NHNN) 

1. Sra dôi, b sung Diu 16 (dâ duçic sra di, b sung bâi khoân 15 Diu 1 
Thông tu s 38/2015/TT-NFJNN ngày 31/12/2015 cüa Thng dôc Ngân hang 
Nhà nuâc Vit Nam sra dôi, b sung mt s diu cüa Thông tu 16/201 2/Ti'-
N}INN (g9i tt là Thông ttr 38/2015/TT-NHNN); khoân 3 Diu 1 và khoân 2 
Diêu 2 Thông tu s 15/2021/IT-NI-INN ngày 30/09/2021 cüa Thông dôc Ngãn 
hang Nhà nithc Vit Nam sira dôi, bô sung mt s diu cüa Thông tu 
16/2012/TT-NFINN (g9i tt là Thông tu 15/2021/IT-NI-INN)) nhu sau: 

.A A .A -. .A .A •A S Dieu 16. Thu tuc cap, dieu chinh Giay chung uhan du dieu kiçn san 
xuãt yang trang sirc, m5 ngh; Giây phép trn nhIp yang nguyen lieu dê tái 
xut san pham 
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1. Doanh nghip Co nhu cu san xut yang trang sCrc, m ngh và doanh 
nghip có thay di lien quan dn ni dung Giy chüng nhn dU diu kin san 
xut yang trang sue, m ngh np tric tip tai  Bô phn Mt cira Ngân hang Nba 
ntruc chi nhánh tinh, thành ph ncii doanh nghip dt tn? sâ chfnh hoc qua djch 
vi buii chInh 01 b h so quy djnh tai  Diu 8, Diu 8a Thông tr nay. 

2. Di vâi thu tic cp Giy chüng then du diu kin san xuât yang trang 
sirc, m5? ngh, can cir quy djnh v diu kin, h so, thu tc ti Nghj djnh 
24/2012/ND-CP, tai  Thông t.r nay và kt qua kim tra thijc t co sâ 4t chit, 
trang thit bj ph1c vii hoat dng san xut yang trang sue, m ngh cüa doanh 
nghip, trong thai hn 30 ngày lam vic k tir ngày nhn dU h so hcp l, Giám 
dc Ngân hang Nhà nu&c chi nhánh tinh, thành ph6 cp hoc tir chi cp (ghi rô 
l do) Giy chirng nhn dü diu kin san xut yang trang src, m ngh (theo 
mu tai  Phi lic 16 Thông ttr nay). 

3. Di vi thu tic diu chinh Giy chIrng nhn dü di&u kin san xut yang 
trang sirc, m5' ngh, can cir quy djnh v diu kiin hoat dng san xut yang trang 
sue, rn5' ngh quy djnh tai  Nghj djnh 24/2012/ND-CP, tai  Thông ti.r nay và k& 
qua kim tra th%rc tê co SO vt chit, trang thit bj phi?c vi hot dng san xuât 
yang trang sue, m5 ngh cUa doanh nghip (tru&ng hcip thay di dja dim san 
xut), trong thai hn 15 ngày lam vic k tü ngày nhn dü h so hcip l, Ngãn 
hang Nhà nuOc chi nhánh tinh, thành ph xem xét và cp Quyt djnh diu chinh 
GiAy chimg nhn dü diu kin san xuAt yang trang sue, m ngh (theo mâu t?i 
Phi? 1iic 21 Thông tu nay). Quyt djnh diu chinh nay là b phn không tách rOi 
cüa Giy chrng nhn dü diu kin san xut yang trang SuC, m5 ngh. 

4. Thu tVc  cAp GiAy phép tm nhp yang nguyen lieu dê tái xuAt san phAm 
và thu tiic diu chinh GiAy phép tam  nhp yang nguyen 1iu d tái xuAt san phAm 
duçic thirc hin nhi.r sau: 

a) Doanh nghip có nhu cAu t?m  nhp yang nguyen lieu d tái xuât san 
phAm hoc diu chinh GiAy phép tam  nhp yang nguyen lieu d tái xuAt san 
phAm gui 01 b h so quy djnh tai  Diu 11, Diu 11 a Thông ti..r nay theo mt 
trong ba each thüc sau: 

(i) Np tr%rc tuyn qua Cng djch vi cong qu6c gia hoc trên Cong djch vi 
cong Ngân hang Nhà nixOc; 

(ii) Np trrc tip tai  B phn Mt cOa Ngãn hang Nhà nuOc chi nhánh tinh, 
thanh phô noi doanh nghip dt tri sO chInh; 

(iii) Gui qua djch vi bi.ru chInh. 

b) Tri.r&ng hçip gui ho so trrc tuyên qua Cong djch vi cong quc gia hoc 
trên Cong djch vi?  cOng Ngân hang Nhà nuOc, h so din tO dirge sO dung chü 
k so theo quy djnh cüa pháp 1ut v thrc hin thu ti?C  hãnh chInh trén môi 
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trLring din tfr. Triiing hçip h thng Cng djch vii cong quc gia hoc Cong 
djch vii cong Ngân hang Nhà nuâc gp sir c hoc có 1i không the tip nhn, 
trao di thông tin din t1r, vic khai, gl'ri, tip nhn, trã kt qua, trao di, phãn hi 
thông tin duçc thirc hin qua djch vii bixu chInh hoc trrc tip ti BO phn MQt 
cCra Ngân hang Nhà nu&c chi nhánh tinh, thành ph noi doanh nghip d.t tr1 s 
chInh; 

c) Các tài lieu trong h so din t1r là bàn din tü quét tü bàn gc, bàn chInh 
(tap tin djnh dang PDF) hoc di.rcic khai trên Cng djch vi cOng Ngân hang Nhà 
nithc; 

d) Các tài lieu trong h so gi.y là bàn gc, bàn chInh hoc bàn sao cO xac 
nhn cüa doanh nghip v vic sao t11 bàn chInh. 

5. Di vOi thu titc cp Giy phép tam  nhp yang nguyen 1iu d tái xuât san 
phm, trong thii han  15 ngày lam vic kê tir ngày nhn dü h so hçp 1, Giám 
dc Ngân hang Nhà nithc chi nhánh tinh, thành ph cp hoc tr chi dtp (ghi rO 
1 do) Giy phép tam  nhp yang nguyen 1iu d tái xut san phâm dtthi hInh 
thirc van bàn giy hoc van bàn din tir (theo mu tai  Phi hic 17 Thông tu nay). 
Th?i han  có giá trj cüa Giy phép tam  nhp yang nguyen lieu dê tái xuât san 
phm duçc xác djnh can cir theo hçp dng gia cong yang trang sic, m5' ngh và 
t& da là 12 tháng k tir ngày c.p phép. Vic tái xut san phm thirc hin trong 
th?i han  có giá trj cüa Giy phép. Khi Iung yang nguyen 1iu nhp khu du'c 
xác djnh can cü hçip ding gia cong và k hoach san xut yang trang sirc, m 
ngh cüa doanh nghip. 

6. Dôi vi thu tVc  diéu chinh Giây phép tam  nhp yang nguyen 1iu dê tái 
san xut san phm, can cr hçp dng diu chinh và các quy djnh tai  Thông Ui 

nay, trong th?yi han  15 ngày lam vic k tir ngày nhn du h so hgp lé, Giám dôc 
Ngân hang Nhà nrc chi nhánh tinh, thành ph6 cAp hoc tir chi cAp (ghi rô l' 
do) Quy&t djnh diu chinh GiAy phép tam  nhp yang nguyen 1iu dê tái xuât san 
phAm dithi hInh thirc van bàn giAy hoc van bàn din tcr (theo mu tai  Ph Iiic 21 
Thông Ui nay). Trong trung hgp diu chinh thi han  GiAy phép, thai han  diêu 
chinh dugc xác djnh can cir theo hp dng gia cOng diu chinh và ti da l 12 
tháng k tü ngày cAp GiAy phép lAn dAu. Tri.r&ng hçp diu chinh khôi h.rcng 
yang nguyen lieu nhp khAu, khi h.rçing diu chinh duc xác djnh can cir hçp 
dng gia cOng, phii 1iic hçp dng và k hoach san xuât yang trang sirc, m5 ngh 
cüa doanh nghip.". 

2. Sra dôi, b sung Diu 17 nhis sau: 

a) Sira di, b sung khoàn 1 (dã duçc sira di, b sung bài khoán 16 Diu 1 
Thông tu 38/20151TT-NHNN và khoàn 2 Diêu 2 Thông ti.r 15/2021/TT-NHNN) 
nhu sau: 
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"1. Doanh nghip có nhu cu nhp khu yang nguyen 1iu dé san xut yang 
trang sirc, m ngh np trirc tip tai  Bô phn Mt cira Ngân hang Nhà ni.rrc chi 
nhánh tinh, thành ph noi doanh nghip dt trii sà chInh hoc qua djch vi bru 
chInh 01 b h so quy djnh tti Diu 10 Thông tu nay dé cltrçic cap Giay phép 
nhp khâu yang nguyen lieu.". 

b) Si.ra dôi, bô sung dim b khoán 2 (dã duqc sira di, bô sung byi khoàn 16 
Diu 1 Thông ti.r 38/2015/TT-NI-INN) nhu sau: 

"b. Bàn sao h so d nghj cp phép cüa doanh nghip.". 

3. Sra dôi, bô sung khoãn 1 Diu 18 (da dixçc sCra di, b sung bôi khoán 4 
Diu 1 cüaThôngtu 15/2021/TT-NT-INN)nhusau: 

"1. Tài lieu trong h so quy djnh t?i  Mic 3 Thông tu nay, tth trung hçip 
h so cAp phép theo Co ch mt ctra quc gia và trl.r1ng h9'p quy djnh t?i  khoãn 4 
Diu 16 Thông tu nay, phài là bàn chinh hoc bàn sao dixgc cAp t1r so gôc hoic 
bàn sao có chirng thirc theo quy djnh cüa pháp lut hoc bàn sao có xuAt trInh 
bàn chInh d di chiu. Trong trl1ing hçip ngithi np h so np bàn sao có xuAt 
trInh bàn chInh d dM chiu, ngui di chiu có trách nhirn xác nhn tInh chInh 
xác cüa bàn sao so vâi bàn chInh.". 

4. Bô ciim tir "GiAy chirng nhn dang k doanh nghip" tai  diem c khoàn 1 
và dim c khoàn 2 Diu 9 (dã dugc sra di, b sung bii khoán 2 Diu 1 Thông 
tu s 03/2017/TT-NHNN ngày 06/6/20 17 cüa Thông dôc Ngân hang Nhà nuOc 
Vit Nam süa dôi, b sung mt s diu cüa Thông tu 16/201 2/TT-NHNN (g9i 
tat là Thông tu 03/201 7/TT-NHNN)). 

5. Bai bó khoãn 2 Diêu 8 (dà thrgc sira dôi, bô sung bâi khoàn 1 Diêu 1 
Thông tu 03/201 7/TT-NHNN), khoán 2 Diêu 8a (dã dugc sCra dôi, b sung bii 
khoàn 4 Diêu I Thông tu 38/2015/IT-NI-INN), khoàn 2 Diu 10 và khoán 2 
Diu 11 (dã duçic sra dôi, bô sung bri khoán 9 Diêu I Thông tix 38/2015/IT-
NHNN). 

-. , h . .A Dieu 2. Su'a doi, bo sung, bai ho m9t so diem, khoan, dieu cua Thong tu' 
s 34/2015/TT-NHNN ngày 31/12/2015 cüa Thông dc Ngân hang Nba nu'óc 
Vit Nam hu'ó'ng dn hoit dng cung frng dch vii nhn và chi, trã ngoi t 
(g91 tAt là Thông tu 34/2015/TT-NHNN) 

1. SCra dôi, bô sung Diêu 9 nhu sau: 

"Diu 9. Nguyen tAc Ip và gfri ho so' d ngh chAp thun lam dlch  viii 
nhãn và chi, trã ngo1i t 

1. T chirc g1ri 01 b h so thrc hin thu tic hành chInh theo quy djnh ti 
Thông tu nay và nhn kt qua thu tiic hành chInh theo mt trong ba cách thirc 
sau: 
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a) Trrc tuyên qua Cong djch vi cong quôc gia hoc trên Cong djch vi 
cong Ngân hang Nba ni.róc (trü Tong Cong ty Buu din Vit Nam); 

b) Trtrc tip ti B phn Mt cüa Ngân hang Nhà nuóc hoc Bô phn Mt 
cira Ngân hang Nhà nuâc chi nhánh tinh, thành ph6 ncii t chrc dt trii sâ chInh; 

c) Gri qua djch v11 buu chInh. 

2. Tru?ng hçip gui h sci trrc tuyn qua Cng djch vi cong quc gia hoc 
trên Cng djch vi cong Ngân hang Nba ntróc, h sa din tü dixqc sü dmg chfi 
k s theo quy djnh cüa pháp lust v thirc hin thu tic hành chInh trén môi 
tnthng din tü. Tnthng hçrp h thng Cng djch vi cong quc gia hoc Cng 
djch %i Cong Ngân hang Nba nuàc gp sr c hoc có li không th tip nhn, 
trao di thông tin din tü, vic khai, gui, tip nhn, trá kt qua, trao di, phãn hôi 
thông tin duçic thirc hin qua djch vi buu chInh hoc trc tip ti Bô phn Mt 
cüa Ngãn hang Nba nuàc chi nhánh tinh, thành phé ncyi t chüc dt trii si chInh. 

3. Các tài 1iu trong h sci din tü là bàn din tü quét tur bàn g6c, bàn chInh 
(tip tin djnh dung PDF) hoc ducic khai trên Cng djch vi cong Ngân hang Nhà 
nuâc. 

4. Các tài lieu trong h sa giy là bàn gc, ban chInh hoc ban sao có xac 
nhân cüa t churc v vic sao tr bàn chinh. 

5. Bàn djch ting Vit cüa các tài lieu ting nixâc ngoài là bàn djch do th 
chüc tçr djch hoc thông qua mt th chüc cung cp djch viii djch thut. T chüc 
xác then  v tInh chInh xác cüa bàn djch ting Vit và ni dung bang tiêng nuâc 
ngoài. 

6. T churc chju trách nhim v tInh chInh xác, trung thrc cüa các thông tin 
nêu ti h sa d nghj.". 

2. Sira d&, b sung khoàn 1 Diêu 12 nhix sau: 

1. T chüc kinh t Co nhu c&u thirc hin hoat dng trrc tip nhn và chi, 
trá ngoi t (hoc thay di, b sung, gia han  trc tip nhn và chi, trâ ngoi t) 
gui oi b h sci dn Ngân hang Nhà nuóc chi nhánh tinh, thành ph noi t chüc 
kinh t dAt tru so chInh.". 

3. Sua di, b sung khoàn 1 Diu 15 nhix sau: 

"1. T chüc tin ding, t chüc kinh t có nhu cAu thrc hin hoat dng dai  l 
chi, trâ ngoi t (hoc thay d&, b sung, gia hn däng k dai  l) gui 01 b h s 
dn Ngân hang Nhà nuOc chi nhánh tinh, thành ph6 nñ t chüc tin diing, t 
chüc kinh t dt tri sO chInh.". 

4. Bâi bO dim b khoán 2, dim b khoãn 3 Diu 11 và dim b khoãn 2, dim 
b khoàn 3 Diu 14. 
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Diu 3. Sü'a di, bi sung mt s diu cüa Thông tir s6 12/2016/TT-
NHNN ngày 29/6/2016 cüa Thông dc Ngân hang Nhà nuó'c Vit Nam 
htr&ng dn v quãn 1 ngoi hi d6i vó'i hoit dng dâu tu ra nuóc ngoài (gçi 
tt là Thông tu' 12/2016/TT-NHNN) 

1. Sira dM, b sung Diu 10 nhu sau: 

a) Sira di, b sung khoân 2 nhu sau: 

"2. Nba du tu giiri 01 b h so dang k giao djch ngoi hM lien quan dn 
hot dng du tu ra nizcc ngoài dn co quan có th,m quyn theo quy djnh ti 
Diu 8, Diu 9 Thông tu nay theo rnt trong ba cách thirc sau: 

a) Np trrc tuyn qua Cng djch vii cong quc gia hoc trên Cng djch viii 
cong Ngân hang Nhà rnthc (tth truô'ng hgp nhà d,u ti.x là t chirc tin diing); 

b) Np trrc tip tai  B phn Mt cra Ngân hang Nhà nu9c (di vOi nhà 
du tu là t chüc tin ditng) hoc t?i  Bô phn Mt cira Ngân hang Nhà nuOc chi 
nhánh tinh, thành ph (di vOi nba du tu' không phài là th chirc tin diing); 

c) Giri qua djch viii bixu chinh.". 

b) B sung khoân 2a, 2b, 2c nhu sau: 

"2a. Trizng hçp gi1i h so trrc tuyn qua Cng djch vii cong quôc gia ho.c 
trén Cng djch v1i cong Ngân hang Nba nuó'c, h so din tir du'gc sü diving chü 
k s theo quy dnh cüa pháp lut v thirc hin thu tiic hành chInh trên môi 
trung din t1r. Tru'ing hçp h thng Cng djch vii cong quc gia hotc Cng 
djch vi cong Ngân hang Nhà nuóc gp sir c hoc có li không the tiêp nhn, 
trao di thông tin din tü, vic khai, giri, tip nhn, trâ kt qua, trao dôi, phàn hôi 
thông tin duçc thirc hin qua djch v\.i bu'u chinh hoc trirc tip ti B phn Mt 
cira Ngân hang Nhà nithc chi nhánh tinh, thành ph theo thm quyn quy djnh 
ti Diêu 8 Thông tu nay. 

2b. Các tài lieu trong h so din tr là bàn din tir quét ti1r bàn gc, bàn 
chinh (tip tin djnh dng PDF) hotc ducic khai trên Cng djch vi cOng Ngân 
hang Nba nuâc. 

2c. Nhà du tu chju trách nhim v tInh chInh xác, trung thrc cüa các thông 
tin nêu ti h so dàng k giao djch ngoti hi lien quan dn hott dng du tu ra 
nuâc ngoài.". 

c) Sira &M, b sung khoân 4 nhu sau: 

"4. Ngân hang Nhà nuic có trách nhim xác nhn hoc tr chi xác nhn 
dang k giao djch ngoi hi lien quan dn hot dng du tu ra nithc ngoài dui 
hInh thirc van bàn giy hoc van bàn din tr trong thai han  10 ngày lam vic k 
t1r ngày nhn h so dy dü và hcp 1 cüa nhà du tu.". 
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2. Sra di, b sung Diu 13 nhu sau: 

a) Sra di, b sung khoân 2 nhu sau: 

"2. Nhà du tu giri 01 b h so dàng k thay di giao djch ngoi hôi lien 
quan dn hot dng du tu ra nixâc ngoài theo quy djnh tai  Diu 12 Thông tu 
nay dn Co quan có thm quyn noi xác nhn däng k giao djch ngoi hi hoc 
noi xác nhQ1n dàng k9 thay di giao djch ngoi hi 1n g.n nht di vOi tnthng 
hçip dã däng k thay di theo mOt  trong ba cách thrc sau: 

a) Np trirc tuyn qua Cng djch vii Cong quc gia hoc trên Cong djch vi 
cong Ngân hang Nba ni.xc (trü tru&ng hçp nhà du tu là to chirc tin diing); 

b) Np trrc tip tai  Bô phtn Mt cira Ngân hang Nhà nuOc (di vOi nhà 
du tu là t chirc tin diing) hotc tai  B phtn Mt c1ra Ngân hang Nhà nuâc chi 
nhánh tinh, thành ph (di vOi nhà du tu không phài là th chrc tin dçtng); 

c) Giri qua djch vv buu chinh.". 

b) B sung khoân 2a, 2b, 2c nhu sau: 

"2a. Trrnng hçip gri h so trirc tuyn qua Cong djch vii cOng quôc gia hotc 
trén Cng djch vi cOng Ngân hang Nhà nuâc, h so din ti.'r duçc sir diing ch 
k s theo quy djnh cüa pháp 1ut v thirc hin thU tic hành chInh trên mOi 
tru'ông din tU. TriRing hçip h thng Cng djch vçi cong quc gia hoc Cng 
djch vi cOng Ngân hang Nhà nuc gp sr c ho.c có li không th tip nh.n, 
trao di thông tin diên tU, viêc khai, gUi, tip nhn, trà kt qua, trao di, phàn hôi 
thông tin du'çc thirc hin qua djch viii bui.i chinh ho.c trirc tip ti Bô phn Mt 
cUa Ngân hang Nhà nithc chi nhánh tinh, thành phO noi xác nhn däng k giao 
djch ngoi hi hoc noi xác nhn däng k thay di giao djch ngoi hi ln gn 
nh.t di vUi tri..thng hçp dA dang k thay dOi. 

2b. Các tài lieu trong h so din tU là bàn din tU quét tU bàn gc, bàn 
chInh (tip tin djnh dng PDF) hoc du'cic khai trên Cng djch vi cong Ngân 

hang Nhà nu'Uc. 

2c. Nhà du tu chju trách nhim v tInh chInh xác, trung thrc cUa các thông 

tin nêu tai  h so däng k thay di giao djch ngoi hM lien quan dn hott dng 

dâu tu ra nu'Uc ngoâi.". 

c) SUa di, b sung khoán 4 nhu sau: 

"4. Trong thi han  10 ngày lam vic k tU ngày nhn h so dang k thay 
dM dty dU và hqp l, Ngân hang Nhà nu'Uc có trách nhim xác nhn hotc tU 
chi xác nhn däng k thay di cho nhà du tu duOi hInh thUc van bàn giy hoc 

van bàn din tU.". 
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Diu 4 . Track nliiéni to dine thuc hin 

Chánh Vn phông, Vi trtring Vi Quán 1 ngoi hi, Thu trithng các don vj 
thuc Ngãn hang Nhà nithc Vit Nam, các t chüc tin dicing, chi nhánh ngn 
hang nuic ngoài và các t6 chrc, cá nhãn có lien quan chju trách nhim thrc hin 
Thông tu nay. 

Diu 5. Diu khoãn thi hành 

1. Thông tu nay có hiu hrc tir ngàyi6 tháng?jiàm 0200Z!. 

2. Di vâi cac h so Ngân hang Nba nuóc Vit Nam nhn duqc tnr&c thii 
dim Thông t.r nay có hiu lirc thi hành ma chua ducrc xem xét, xir 1 thI tip tiic 
xCr 1 theo phrnmg thüc quy djnh tii Thông ti.r 16/2012/TT-NHNN, Thông tu 
34/201 5/TT-N}-INN và Thông tix 12/201 6/TT-NFINN. 

3. Bãi bô khoân 15 Diu 1 Thông tu 38/2015/TT-NHNN; khoán 3 vâ khoán 
4 Diu 1 Thông tr 15/2021/TT-NHNN. y 

Nci nhmn: 
- Ban Lânh dao  NHNN; 
- VAn phOng Chmnh phü; 
- B Tu pháp (dé kiêm tra); 
- Thu trtrâng các dan vj thuc NHNN; 
- i6 chrc tin dung, chi nhánh ngân hang 
nuàc ngoài; 
- Cong báo; 
- Luu: VP, QLNH, PC (05  bán).fr' 
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