
NGAN HANG NHA NUC CONG HOA XA HQI CHU NGHA VIT NAM 
VIET NAM Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

S: /2022/TT-NHNN Ha Nç5i, ngày tháng näm 2022 

DJJ THAO 

    

THÔNG TIX 
A A A Su'a doi, ho sung m9t so dieu cua cac Thong tir quy d!nh  ye phan cap giai 

quyt thu ttic hành chInh trong linh vlrc quãn 1 ngoi hi 

Can cz Hip djnh thitcing mgi gitba ChInh phi Vit Nam và Cvhinh  phü 
Campuchia kj ngày 24/3/1998; 

Can cá' Hip djnh mua ban trao di hang hóa và djch vy thu'cing mgi tgi 
Khu v,rc biên gió'i giia ChInh phi Vit Nam và ChInh phz Campuchia kj ngày 
26/1 1/2001, 

Can cI Lut Ngân hang Nhà nithc Vit Nam ngày 16 tháng 6 näm 2010; 

Can ct' Lut cac td chj'c tin dyng ngày 16 tháng 6 nám 2010 và Lut tha 
dôi, bó sung m5t so diêu cia Lut các tO chtc tin dyng ngày 20 tháng 11 nám 
2017, 

án cii' Pháp lnh Ngogi Mi ngày 13 tháng 12 nám 2005 và Pháp lnh 
ngày 18 tháng 3 nàm 2013 tha dOi, bô sung mt sO Diêu cza Pháp lnh Ngogi 
hôi, 

Can ci Nghj djnh sO' 16/2017/ND-CT ngày 17 tháng 02 nàm 2017 cüa 
ChInh phz quy djnh chá'c näng, nhim vy, quyên hgn và ccr cáu tO ch,'c cia 
Ngán hang Nhà nithc Vit Nam; 

Theo d nghj ca Vy tru'áng Vy Quán l ngogi hói, 

Thángddc Ngân hang Nhà nwO'c Vit Narn ban hành Thông tu tha di, bá 
sung mt sO diêu cza các Thông tw quy djnh ye phán cap giái quyét thz tyc hành 
chInh trong linh vrc quán lj ngogi hOi. 

.A A A •A A A Dieu 1. Sira doi, ho sung m9t so dieu cua Thong tir so 21/20141TT-
NHNN ngày 14 tháng 8 nám 2014 cüa Thng Mc Ngân hang Nhà nwrc Vit 
Nam hurng dn v phm vi hot dng ngoi hi, diu kiin, trInh tir, thu tiic 
chap thun hot dng ngoi hi cüa to chu'c tin diing, chi nhánh ngân hang 
ntro'c ngoai (gQl tat Ia Thong tir so 21/2014/TT-NHNN) 

1. B sung Diu 4a vào sau Diu 4 nhii sau: 

"Diu 4a. Thâm quyn chp thun hoit dng ngoi hi 
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1. Thng dc Ngân hang Nhà nuâc có thm quyn chip thun hot dng 
ngoi hôi dôi vâi các dôi tuçmg sau: 

a) Ngân hang thisong mai,  ngân hang hqp tác xâ, ngân hang ChInh sách 
X hOi, ngân hang Phát triën Viët Nam, cOng ty tài chmnh tOng hçip, cOng ty tài 
chinh bao thanh toán, cong ty tài chInh tin diing tiêu dung, cong ty cho thuê tài 
chInh; 

b) Các chi nhánh ngân hang nuóc ngoài là di tilqng thanh tra, giám sat an 
toàn vi mô cüa Co quan Thanh tra, giám sat ngân hang. 

2. Giám dc Ngân hang Nhà nixâc chi nhánh tinh, thành ph trirc thuc 
Trung uong có thâm quyên chap thu.n hoat dng ngoi hôi cho chi nhánh ngân 
hang nurc ngoài có tri s& dt ti dja bàn tinh, thành phô, trr các chi nhánh ngân 
hang nuâc ngoài quy djnh tai  diem b khoãn 1 Diêu nay." 

2. Siradi, b sung Diu 19 (dã duçic sàa di, b sung b&i khoân 18 Diu 
1 Thông tu so 2 8/20 16/TT-NHNN) nhu sau: 

.A A A • A A A Dieu 19. Ho so', trinh tir, thu tiic de ngh chap thun hoit d9ng ngoi 
hi co' bàn trên thj trtro'ng trong niro'c và thj tru?rng quc t 

Chi nhánh ngân hang nuôc ngoài có nhu cu thrc hin hot dng ngoi 
hôi co bàn trên thj trizông trong nithc ho.c trên thj trithng quôc tê giri ho so den 
Ngân hang Nhà nuâc Vit Nam (Co quan Thanh tra, giám sat ngân hang) hoc 
Ngân hang Nba nithc chi nhánh tinh, thành phô trirc thuOc Trung 1.wng (sau day 
gçi tat Ngân hang Nhà nuâc chi nhánh) dôi vâi trung hcTp quy djnh ti khoãn 2 
Diêu 4a Thông tu nay. Ho so, trInh tr, thu tiic dê nghj chap thun hoat dng 
ngoi hôi co bàn trên thj truông trong nuâc và thj truèng quOc tê thirc hin nhu 
dôi vâi ngân hang thixong mai  theo quy dlnh tai khoàn 1, 2, 3 Diêu 11 và Diêu 
12 Thông tu nay." 

3. dii, b sung Diu 20 (dâ dixçic sua cMi, b sung bâi khoàn 19 Diu 
1 Thông tu so 2 8/20 16/TT'-NHNN) nhu sau: 

.A A ., A • A A A Dieu 20. Ho so', trinh tr, thu t,ic de ngh chap thuin hot d9ng ngo1i 
hi khác trên thi trong nithc và thj tru'ô'ng quc t 

Chi nhánh ngân hang nuóc ngoài Co nhu cu th%rc hin hoat dng ngoi 
hôi khác trên thj tnrng trong rnxOc hoc trên thj tru&ng quOc tê gài ho so den 
Ngân hang Nha nuc Vit Nam (Co quan Thanh tra, giám sat ngân hang) hoc 
Ngân hang Nhà nuc chi nhánh dOi vi tnthng hqp quy djnh tai  khoân 2 Diêu 4a 
Thông tu nay. Ho so, trInh tir, thu tic dê nghj chap thun, chap thun gia han 
hoat dng ngoi hOi khác trên thj tru&ng trong nuc và thj tri.thng quOc tê thirc 
hin nhu dôi vOi ngân hang thuong mai  theo quy djnh tai  khoãn 1, 4, 5 Diêu 11 
và Diu 12 Thông tu nay." 

4. di, b sung khoãn 1 Diu 36 thu sau: 

"1. Co quan Thanh tra, giám sat ngân hang: 
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a) Lam d.0 mi tip nhn, gui van bàn 1y kin các don vj lien quan 
thuc Ngân hang Nha ni.râc, thâm djnh và trInh Thông doe Ngân hang Nhà nixc 
dOi vâi các ho so dê nghj chap thun hot dng ngoi hôi cüa to chüc tin diing, 
chi nhánh ngân hang nithc ngoài quy djnh tai  khoán 1 Diêu 4a Thông tu nay; 

b) Lam du mi xir 1 các vithng mc lien quan dn vic chp thun hoat 
dng ngoi hôi cüa to chüc tin diing, chi nhánh ngân hang ni.róc ngoài quy djnh 
ti khoãn 1 Diêu 4a Thông tu nay." 

5. Bô sung khoân 6 vào Diu 36 nhu sau: 

"6. Ngân hang Nhà nithc chi nhánh: 

a) Tip nhn, thm djnh các h so d nghj chAp thun hot dng ngoai hi 
dôi vâi chi nhánh ngân hang nuOc ngoài quy djnh ti khoân 2 Diêu 4a Thông tu 
nay; 

b) Lam dâu môi xCr 1 các vix&ng mac lien quan den vic chap thun ho?t 
dng ngoi hôi cüa chi nhánh ngân hang nithc ngoài quy djnh ti khoân 2 Diu 
4a Thông tu nay". 

6. Thay th Phii hic s 01, 04 dInh kern Thông tu s 21/2O14IFT-NHNN 
bang Phi,t 1iic so 01, 02 dInh kern Thông tu nay. 

Diu 2. Süa di, bi sung môt s diu cüa Quy ch thanh toán trong 
mua bàn, trao di hang hóa Va d!ch  vi.i thirong mi tii khuvl)'c biên gió'i 
Viçt Nam - Campuchia ban hanh kern theo Quyet dinh so 17/2004/QO-
NHNN ngày 05 tháng 01 nám 2004 cüa Thng dc Ngân hang Nhà 
ntroc (gçi tat là Quy ch thanh toán Vit Nam - Campuchia) 

1. Khoàn 1 Diu 8 (dã di.rçc süa dôi, b sung bui Diu 3 Thông tu so 
29/2015/TT-NT-INN) duçic sua dôi, bô sung nhu sau: 

"1. Vic su dung ngoi t tir do chuyn di tin mt d thanh toán trong 
các giao djch mua bàn, trao dôi hang hóa và djch vi thi..rcing mi tai  khu vrc biên 
giOi giüa thuong nhân Vit Nam và thuong nhân Campuchia chi dugc áp diing 
trong trung hqp thuong nhân cüa hai ben không the thanh toán qua Ngân hang 
và chi duge áp ding cho thuong nhân Vit Narn dugc nhn thanh toán bang 
ngoi t tiên rnt thOng qua vic ban hang hóa và cung cap djch vii cho thuong 
nhân Campuchia, khOng áp dung cho thuong nhân Vit Narn dugc dung ngoi t 
tiên m.t thanh toán cho hang hóa nhp khâu và cung üng djch vi tu phIa 
Campuchia. 

Khi Co nhu cAu thu ngoi t tin mat, thuongnhân Vit Nam 1p 01 b h 
so gui qua du&ng bt.ru din ho.c np trrc tiêp den Ngân hang Nba nithc chi 
nhánh tinh, thành phO tren dja bàn noi thuong nhân dt tri sâ dê dugc cap Giây 
phép thu ngoi t tien rntt tü xuât khâu sang Campuchia. Ho so xin cap giây 
phép gOm: 
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- Don xin phép thu ngoi t tiên mt ttr xut khu sang Campuchia (theo 
mu tai  Phii luc 01); 

- Bàn sao duçic cp tir s gc hotc bàn sao có chrng thirc hoc bàn sao 
kern xu&t trInh bàn chInh dê dôi chiêu Giây chtrng nh.n dàng k2  kinh doanh 
(Giây chi'rng nhn däng k doanh nghip) có däng kmä so doanh nghip xuât 
nhp khâu (dôi vâi doanh nghip xin cap giây phép lan dâu); trong trtthng hqp 
nguii np ho so np bàn sao kern xuât trInh bàn chInh dê dôi chiêu, ngithi dôi 
chiêu có trách nhirn xác nhân tInh chInh xác cüa bàn sao so vói bàn chInh; 

- Bàn sao van bàn chp nhn cüa co quan có thm quyn di vri tnthng 
hçp hang hóa tam  ngrng xuât khâu và hang hóa xuât khâu có diêu kin; 

- Bàn sao hçip dng thiicmg rnai dã k vOi thi.rong than Campuchia có 
thOa thun phirong thirc thanh toán bang ngoi t tir do chuyên dOi tiên mt 
(co xác nhtn cüa Thu tnthng doanh nghip). 

Trong thai han  7 ngày lam vic k tir ngày nhn dü hO so hcip l, Ngân 
hang Nba nirâc chi nhánh tinh, thành phO thirc hin vic cap Giây phép thu 
ngoi t tiên mt ti'x xuât khâu sang Campuchia cho thiiong nhân Vit Narn (theo 
mu giây phép tai  Phi hic 02). Tnthng hqp tir chOi, Ngân hang Nhà nrâc chi 
nhánh tinh, thành phô trã l&i bang van bàn và nêu rO l do. 

Thi.rong nhân Vit Nam phãi np s ngoi t tin mt thu duçic vào tài 
khoàn tiên gui ngoi t cüa mInh tai  Ngân hang thrçic phép trong vông 03 ngày 
lam vic kê tir ngày ngoi t tiên mt ducic mang ye nuóc theo xác nhn cüa Hâi 
quan ci'ra khâu. 

Khi np ngoi t tin mt vào tài khoân, ngoài giy phép thu ngoi t tin 
mt dtiçic cap, thuong nhân Vit Nam phài np cho Ngân hang thuong mai  các 
giây t? sau: 

- Bàn chInh t& khai hâi quan (co xác thin cüa Hái quan cira khu v 
sO ngoi t mang tr rnthc ngoài vào); 

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

2. Thay th Phi 1ic s 01 dInh kern Quy ch thanh toán Vit Nam - 
Campuchia bang Ph hic so 03 dInh kern Thông t1r nay. 

Diu3. 

1. Bãi bO Diêu 3 Thông tu so 29/201 5/TT-NHNN ngày 22 tháng 12 närn 
2015 cüa Thng dc Ngân hang Nhà nuc Vit Nam sua dôi, bô sung mt sO 
van bàn quy phm pháp lut cüa Ngân hang Nhà nuc Vit nam quy djnh ye 
thành phn h so có bàn sao chüng thrc giây t?, van bàn. 

2. Bài bO khoàn 18, khoàn 19 Diu 1 Thông tu 28/2016/TT-NHNN ngày 
05 tháng 10 näm 2016 cüa Thng dôc Ngan hang Nhà nithc Vit Nam sua dôi, 
bô sung mt so diéu cüa Thông tu sO 21/2014/TT-NHNN. 
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3. Thay di ciim tir "Ngân hang Nhà nrnc Vit Nam (g9i tt là Ngân hang 
Nhà nuâc" thành cim tt'r "Ngân hang Nba nis&c" ti Diêu 4 Thông tu so 

21/2014/TT-NHNN (ducc stra dôi, bô sung bâi khoân 4 Diêu 1 Thông tix so 

28/2016/TT-N1-INN ngây 05 tháng 10 närn 2016 cüa Thông dôc Ngân hang Nhâ 
nuâc Vit nam si'ra dôi, bô sung mt so diêu cüa Thông tu so 21/2014/TT-
NHNN). 

Diu 4. Trách nhiêm ti chuc thirc hin 

Chánh Van phông, Vçi truàng Vii Quãn 1 ngoi hi và ThU tru&ng các 
din vj thuc Ngân hang Nhà nurc Vit Nam, Giám dôc Ngân hang Nhà nuâc 
chi nhánh các tinh, thành phô trrc thuc Trung umg, ChU tjch Hi dông quân 
trj, ChU tjch H,i dông thành viên, Tong giám dôc (Giám doe) các to chirc tin 
ding, chi nhánh ngân hang nixâc ngoài chju trách nhim to chirc thirc hin 
Thông tu nay. 

Diu 5. Diu khoãn thi hành 

Thông tu nay có hiu 1irc thi hành k tir ngày tháng nãm 202... 

Noi nhân: 
- Nhu Diéu 4; 
- Ban Lânh dao  NI-INN; 
- Van phOng ChInh 
- B Tu pháp (d kiêm tra); 
- Cong báo; 
- Li.ru: VP, QLNH. 

THÔNG DOC 



Phti 1,c 01 

(ban hành kern theo Thông itt so' /2022/7T-NHNN ngày /12/2022 cáaNgán 
hang N/ia nzrác sia dôi, bô sung môt so diêu cia cac Thông fir quy djn/i ye p/iOn 
cOp giái quyêt thi tuc hành chInh trong linh vitc quán l ngoQi hOi) 

TEN TCTD, CHI NHANH NGAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
HANG NU'OC NGOAI Dc Ip - Ty' do - Hnh phüc 

.ngày... tháng... nàrn.... 

DON BE NGH! CHAP THUiN/CHAP THUIN THVC HIN cO THOI 
HN/GIA HiN HO4T BONG NGOiJ HOI 

KInh gui: - Ngân hang Nhà ni.râc Vit Nam 
(C quan Thanh tra, giám sat ngân hang) 

- Ngân hang Nhà nwrc chi nhánh tinh, thành phô... 

Can cü Lust Ngân hang Nhà nuâc Vit Nam s 46/201 0/QH 12 ngày 16 
tháng 6 nãm 2010; 

Can ctr Lut các t chrc tin dung s 47/2010/QI12 ngày 16 tháng 6 nãm 
2010; 

Can cir Pháp 1nh Ngoi hi s 28/2005/PL-UBTVQH1 1 ngày 13 tháng 
12 närn 2005 và Pháp 1nh so 06/2013/UBTVQH13 ngày 18 tháng 3 nãm 2013 
sra dôi, bô sung mt so diêu cüa Pháp 1nh Ngoai hôi; 

CAn cr Thông lit s6 21/2014/TT-NI-INN ngày 14/8/2014 cüa Ngân hang 
Nhà nuóc hu&ig dan ye phmvi hoat ctng ngoai hôi, diêu kin, trInh tr, thu tiic 
chap thun hoat dng ngoi hôi cüa to chüc tin diing, chi nhánh ngân hang nuâc 
ngoài; 

CAn cir Thông tu s 28/2016/TT-NHNN ngày 05/10/2016 cüa Ngân hang 
Nhà ntthc süa dôi, bô sung mt so diêu cüa Thông tu so 21/2014/TT-NHNN 
ngày 14/8/2014 cüa Ngân hang Nhà nuOc huOng dan ye phim vi hoat dng 
ngoi hôi, diêu kin, trInh ti, thu tyc chap thun hoat dng ngoi hôi cüa tO chüc 
tin ding, chi nhánh ngân hang ntthc ngoài; 

CAn cir Thông Ut s ... /2022/TT-NI-INN ngAy /12/2022 cüa Ngân hAng 
NhA nuóc scra dôi, bô sung mt so diêu cüa các Thông tu quy djnh ye ho si, thu 
tVc hành chInh trong linh virc quAn 1 ngoai hôi; 

T chüc tin ding, chi nhánh ngAn hAng nuâc ngoAi d nghj NgAn hang 
NhA nuâc Vit Nam hoc Ngân hang Nhà nuâc chi nhánh tinh, thAnh phO... 
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chp thunJcho phép thrc hin có thñ hn1gia hn hoat dng ngoi hi vâi 
phm vi ci the nhu sau: 

I. Hoat dng ngoi hi co' ban trên thj trtwng trong nurc và trên thi 
tru*ng quôc tê: 

1. Hot dng ngoi hi co ban trén thj tru?Yng trong nithc: 

a.  

b.  

2. Hot dng ngoi hi cci ban trén thj tru?Yng quôc tê: 

a.  

b.  

II. Hot dng ngo1i hi khác trên thi tru1ng trong nithc và trên thi 
trtrôrng quôc tê: 

1.  

2.  

T chüc tin dung, chi nhánh ngân hang ni.ric ngoài xin cam kt: 

- Chju trách nhim truâc pháp 1ut v ni dung, tInh chInh xác, trung thrc 
cüa các tài 1iu trong ho s dê nghj cap phép hoit dng ngoi hôi. 

- Dam báo dã dáp irng các diu kin d thrc hin các ho?t dng ngoi hii 
ti Dcin nay và tiêp tic duy trI các diêu kin nay theo quy djnh cüa Ngân hang 
Nhà nuâc Vit Nam và quy djnh cüa pháp 1ut có lien quan. 

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

NGLYffi DAI DIN HQP PHAP CUA TCTD, 
CHI NHANH NGAN HANG NUOC NGOAI 

(7g tên,dóng dâu) 

Ghi chá: D nghj nêu rO ten vAn ban hoc s vAn ban dA cho phép thijc hin co thai 
han dôi vài các hot dng ngoai hôi khác trên thj tnrmg trong nucc và thj trixng quôc tê dê 
nghi gia han. 
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Phit luc 02 

(ban hành kern theo Thông tu' so' /2022/TT-NHNN ngày /12/2022 cüaNgán 
hang Nhà nzthc tha dOi, bO sung rnót sO diêu cia các Thông tu quy dinh ye phán 
cap giái quyêt thi tyc hành chInh trong linh vyv quán l ngoqi hOi) 

NGAN HANG NHA NIXOC CONG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
VIET NAM Dc 1p - Tir do - Hanh phóc 

Si: /QD-NHNN ..., ngày..tháng ...nám 

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

THÔNG DOC 
NGAN HANG NHA NIXOC VIT NAM/ 

GIAM DOC NGAN HANG NHA NIIOC CHI NHANH 
TINH, THANH PHO... 

Can cir Lut Ngân hang Nhà nuâc Vit Nam so 46/2010/QH12 ngày 16 
tháng 6 näm 2010; 

CAn ci'r Lut các th chüc tin diving s 47/2010/QH 12 ngày 16 tháng 6 nAm 
2010; 

CAn c1r Pháp 1nh Ngoi hi s 28/2005/PL-UBTVQH1 1 ngày 13 tháng 
12 nArn 2005 và Pháp 1nh so 06/2013/UBTVQH13 ngày 18 tháng 3 nAm 2013 
süa dôi, bô sung mt so diêu cüa Pháp 1nh Ngoi hôi; 

CAn cü Thông tr s 21/2014/TT-NHNN ngày 14/8/2014 cüa Thng dc 
Ngân hang Nba nuc htthng dan ye phm vi hot dng ngoi hôi, diêu kin, 
trInh tr, thu tic chap thun hot dng ngoi hôi cüa to chic tin diing, chi nhánh 
ngân hang nuâc ngoài; 

CAn cü Thông tu s 28/2016/TT-NI-INN ngày 05/10/20 16 cüa Thng dc 
Ngân hang Nhà nithc süa dôi, bô sung rnt sO diéu cüa Thông tu sO 21/2014/ri'-
NHNN ngày 14/8/2014 cüa Thông dOc Ngân hang Nba nuc huàng dan ye 
pham vi hot dng ngoi hôi, diêu kin, trInh tir, thu tijc chap thun ho.t dng 
ngoi hi cüa to chüc tin ding, chi nhánh ngân hang nuâc ngoài; 

Can ci Thông tu s ... /2022/TT-N}lNNngày /12/2022 cüa Thng dc 
Ngân hang Nhà nithc sira dôi, bô sung mt so diêu cüa các Thông tu quy djnh ye 
ho so, thu tic hánh chInh trong linh virc quãn 1 ngoi hôi; 

Xét d nghj cüa (to chirc tin ding, chi nhánh ngân hang nuc ngoài). ti 
Don d nghj chap thun có thñ han hoat dng ngoi hOi sO... 
ngày. . .tháng. . . .nAm....; 



Theo d nghj cüa Chánh Thanh tra, giám sat ngân hang (trrnmg hcip 
Thông doe k Quyet djnh), 

QUYET D!NH 
Diu 1 
Cho phép (t chirc tin d%lng, chi nhánh ngân hang nuâc ngoai)  

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

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

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

2. Thi han thre hiên. 

3. Các han ch và diu kién dam bào an toàn (nu co). 

4. Các ni dung khác. 

Diu 2. Trong qua trInh thrc hin hoat  dng ngoi hi, (tt chrc tin ding, 
chi nhánh ngân hang nuâc ngoài)... phài chap hành dung các quy djnh hin 
hành ye quãn 1 ngoi hOi và các quy djnh pháp 1ut có lien quan. 

Diu 3. Quyt djnh nay có hiu hrc k tü ngày k. Thai han  hiu lirc cüa 
Quyet djnh nay là. . . .nãm kê tir ngày k. 

N0inhân: THÔNG DÔC/GIAM DOC 
- TCTD, chi nhánh ngân hang nrâc ngoài...; (K ten & dóng cMu) 
- LixuNHNN. 
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PHU LUC 03 

TEN DOANH NGHIP 

S6: ICy 

CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tu do - Hanh phüc 

 ngày tháng nàm  

   

    

DN XLN PHEP THU NGOiJ TE TIEN MJILT 
T1J' XUAT KHAU SANG CAMPUCHIA 

K,'nh gü'i: Ngân hang nhà nithc clii n/ian/i tinh ('thành ph  

Ten doanh nghip:  

Trii s chInh tai:  

S din thoai: S Fax:  

Giy chüng nhn däng k kinh doanh s&  

Co quan cp: ngày cp  

Linh vuc kinh doanh:  

Tài khoân tin g1ri ngoi t so:  

Tai Ngân hàng  

Hçip dng thuong mi dâ k vâi so ngày  

Phuong thüc thanh toán thoâ thun trong hçip dng: thanh toán bang 	 (ten 1oi 
ngoLi t tiy do chuyên dôi) tin mt. 

L do không thrc hin thanh toán qua ngân hang:  

D nghj co quan xem xét, cp giy phép cho doanh nghip duçc thu s ngoai t tin 
mt tr viC xuât khâu theo hçip dông dA k. 

Chüng tôi cam kt thc hin dung các quy djnh v quân 1 ngoi hi hin hành cüa 
Nba nuâc và tr chu toàn b nhttng rüi ro lien quan trithc khi mang so ngoi t tiên 
mt nói trén np vào Ngân hang. 

NG1J'I BA! DIN HQP PHAP 
CUA DOANH NGHIEP 

(kj, ghi rô ho ten, dóng cMu) 
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