
BAN THUYET MINH 
A 9 A • A A A • A 9 A Dir thao Thong fir sira doi, bo sung m9t so dieu cua cac Thong fir quy 

A A A •• A - 9 d!nh ye phan cap giai quyet thu tic hanh chinh trong hnh vlyc quan ly 
ngoi hi 

I. SI)' CAN THIET BAN HANH THÔNG TU: 

Ngày 30/8/2022, Thu tu&ig ChInh phü ban hành Quyt djnh s 
101 5/QD-TTg ye vic phê duyt Phuong an phân cap trong giâi quyêt thU tic 
hành chInh (TTHC) thuc phm vi quân 1 cUa các b, Co quan ngang b dê 
thUc day mnh me vic cãi cách TTHC, tto thun lçii cho ngthi dan, doanh 
nghip. 

Theo Phii 1ic XIX cUa Quyt djnh s 101 5/QD-TTg, Ngân hang Nhà 
nuc(NHNN) co 04 nhóm TTHC (09 TTHC) trong linh vrc hot dng ngoi 
hôi can phân cap thâm quyên giâi quyêt TTHC tr NHNN ye N}INN chi nhánh 
tinh, thành phô vói thii hn thrc hin trong nãm 2022, Các TTHC bao gôm: 

(i) Nhóm thU tic cp Giy phépthu ngoi t tin m.t tr xut khu sang 
Campuchia quy djnh ti Quyêt djnh so 17/2004/QD-NHNN ngày 05/01/2004 
ban hành Quy chê thanh toán trong mua ban, trao dôi hang hóa và djch vii 
thuong mi tai  khu virc biên giói Vit Nam — Campuchia (Quyêt djnh so 

17/2004/QD-NT-INN); 

(ii) Nhóm các thu t1ic ch.p thun hoat dng ngoi hi quy djnh ti 
Thông tix so 21/2014/TT-NT-INN ngày 14/8/2014 hithng dan ye phm vi hoat 
dng ngoi hôi, diêu kin, trInh tir, thu tic chap thun hoat dngngoi hôi cUa 
tO chrc tin ding, chi nhánh ngân hang nuc ngoài (Thông tu so 21/2014/TT-
NHNN); 

(iii) Nhóm các thu tiic däng k) tài khoãn truy cp Trang din tü quân 1' 
vay, trâ nçi nu&c ngoài không dirge ChInh phU bão lãnh quy djnh ti Thông tu 
s 03/2016/TT-NT-INN ngày 26/02/2016 hurng dan mt sO ni dung ye quãn 
1 ngoi hi dôi v&i vic vay, Ira ng nuóc ngoài cUa doanh nghip (Thông tu 
sO 03/2016/TT-NT-INN); 

(iv) Nhóm các thu tic dàng k khoãn vay nuóc ngoài cUa doanh nghip 
không duge ChInh phU bão lãnh quy djnh ti Thông tu so 03/201 6/TT-NI-INN. 

D trin khai thirc hin Quyt djnh s 101 5/QD-TTg, ThU tithng ChInh 
phU chi do các b, co quan ngang b báo cáo cap có thâm quyên áp diing 
hInh thic mt van ban sua nhiêu van ban và theo trInh tir, thu tiic rUt gçn hoc 
1ng ghép ni dung phi.rong an phân cap trong qua trInh s1ra dôi, bô sung van 
bàn QPPL dê thrc thi Phuong an phân cap. 
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Hin nay, NT-INN dã xây drng dr tháo Thông tii süa dôi, bô sung 
Thông w so 03/201 6/TT-NHNN, trong do lông ghép ni dung phân cap cac 
TTHC thuc nhóm (iii) và (iv) nêu trén dé thirc thi Phixong an phãn cap dôi 
vOi 02/04 nhOm TTHC (04/09 TTHC) lien quan den vay, trá nçi niirc ngoài. 

Nhix 4y, dM v9i 02 thOm TTHC cOn li, d thirc hin Quyt djnh s 
101 5/QD-TTg, NT-INN can thiêt phãi xây dirng "Thông tic tha dôi, ho sung 
mç5t sO diéu cia các Thông tic quy djnh ye phán cápgiái quyêt th tyc hành 
chInh trong linh vcc quán l ngoçi hói" nharn süa dôi, bô sung các quy djnh 
lien quan den vic phân cap ti Thông tu so 21/2014/TT-NHNN vá Quyêt 
djnh so 1 7/2004/QD-NI-INN. 
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II. BANG THUYET MINH SO SANH D1 THAO THÔNG TU VA CAC VAN BAN HIN HANH 

Diêu Van ban hin hành Dir thão Thông tir Ly do sü'a tMi, bô sung 

Diu 1. Sfra di, 
b sung mt s 

Diu 4. Nguyen täc hoat dng ngoi 
hi 

1. Bô sung Diu 4a vào sau Diêu 4 

"Diêu 4a. Thãm chap thun quyn 

- B sung I Diu quy djnh ye 
thm quyn cp phép dé thrc 

diu cüa Thôn 
tir so 

hoit dng ngoi hi thi phumg an phân cAp thâm 
quyên giãi quyt TTHC tr 

21/2014/TT- 1. Thng dc Nãn hang Nhà flUOC NHNN Vit Nam xung 
NHNN ngày 14 có thAm quyn chap thun hot dng NHNN chi nhánh tinh, thành 
tháng 8 näm ngoi hi dôi vài các di tucYng sau: ph nhóm thu tic chAp thun 
2014 cüa Thông a) Ngân hang thwmg mi, ngân hot dng ngoi h& di vài 
Mc Ngân hang hang hçp tác xâ, ngân hân ChInh sách các dôi tucYng là chi nhánh 
Nhà nu*c Vit 
Nam hirrng 

Xä hi, ngãn hang Phát triên Vit Nam, 
cong ty tài chInh tong hcp, cong ty tài 

ngân hang nuâc ngoài có quy 
mô nhO (thrc hin mic 2 

dn v pham vi chInh bao thanh toán, cOng ty tài chInh phAn A Phii 1ic XIX Quy& 
hoat dng tin ding tiêu dung, cong ty cho thuê tài djnh s 1015/QD-TTg ngày 
ngo1i hi, diêu 
kiin, trinh tir, 
thu tiic chap 

chInh; 

b) Các chi nhánh ngãn hang nuâc 
ngoài là di ti.rçxng thanh tra, giám sat 

30/8/2022 cüa Thu flràng 
Chinh phü). 

- Can ci:r Quyt djnh s 
thun hot 
dng ngoi hôi 
cüa t chüc tin 

an toàn vi mô cüa Cci quan Thanh tra, 
giám sat ngân hang. 

1505/QD-NHNN nay 
12/7/20 19 cüa Thông dôc 
NI-INN v vic phê duyt 

dIng, chi 2. Giám dc Ngân hang Nhà nuâc Nhóm các chi nhánh ngân 
nhánh ngân chi nhánh tinh, thành phô trc thuc 

hang nurc ngoài có quy mô 
hang nu*c Trung uang có thAm quyn chap thun lan và Cong van s 
ngoài hot dng ngoi hôi cho chi nhánh 

ngân hang rn.rac ngoài có tril si dt tii 5934/NI-INN-TTGSNH ngày 
01/8/2019 cüa NHNN ye 
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da bàn tinh, thành ph& trr các chi 
nhánh ngân hang nuâc ngoài quy djnh 
tai diem b khoãn 1 Diêu nay." 

viêc trách nhiêm thanh tra, 
giám sat an toàn vi mô, cap 
phép dôi vâi chi nhánh ngân 
hang nuâc ngoài. 

Diêu 19. Ho so, trInh ty, thu tuc d 
nghi chap thun hoat dông ngoi hi 
co ban trên thi tru'b'ng trong niróc và 
thj trirông quôc t 

H so, trinh tir, thu t1c d nghj chip 
thun ho?t dng ngoai hôi co bàn trên 
thj tnrtmg trong nuâc và thj truông 
quôc tê thrc hin nhu dôi vài ngân 
hang thuong mi theo quy djnh t?i 
khoãn 1, 2, 3 DiCu 11 và Diêu 12 
Thông tu nay. 

2. Süa di, bo sung Diu 19 (da 
thrçrc sra âôî, bô sung bôi khoãn 18 
Diêu 1 Thông ttr so 28/2016/TT-
NHNN): 

"Diu 19. Ho sr, trInh tr, thu tuc 
dê nghj chp thun hoit dng ngoi 
hôi co ban trên th tru*ng trong 
ntrcrc và thj tru&ng quôc té 

Chi nhánh ngân hang nuc ngoài Co 
nhu câu thirc hin ho?t dng ngoai hôi 
Ca bàn trên thj trung trong nuàc hoc 
trên thj trumg quôc te giri ho so den 
Ngân hang Nhà nuâc Vit Nam (Co 
quan Thanh tra, giám sat ngân hang) 
hoc Ngan hang Nhà nuâc chi nhánh 
tinh, thành phô trtrc thuc Trung hong 
(sau day gi tat Ngãn hang Nhà nhxâc 
chi nhánh) dôi vài trumg hcp quy 
djnh t?i  khoán 2 Diêu 4a Thông tu nay. 
Ho so, trInh tr, thu ttc dê nghj chap 
thun hoat dng ngoti hôi co bàn trên 
thj trueing trong nuic và thj tru&ng 
quôc tê thijc hin thu doi vOi ngân  

Sira di Diu 19 quy djnh 
Chi nhánh ngân hang nurc 
ngoài có nhu câu thirc hin 
hot dng ngoi hôi co bàn 
trên thj truäng trong nuàc 
hoc trên thj tnrOng quôc tê 
gCri ho so den Ngân hang 
Nhã nrnic Viêt Nam (Co 
quan Thanh tra, giám sat 
ngân hang) hoc Ngân hang 
Nhà nuc chi nhánh de thirc 
thi phuong an phãn cap nêu 
trén. 
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hang thtxcmg mai  theo quy djnh tai 
khoán 1, 2, 3 Diêu 11 và Diêu 12 
Thông tu nay." 

Diu 20. Ho so', trInh tir, thu ttc d 
ngh chip thun hot dông ngoi hôi 
khác trên thi trong nu*c Va th 
trtrô'ng quôc té 

sci, trInh tr, thu tiic d nghj chip 
thun, chap thun gia han hoat dng 
ngoai hôi khác trên thj tru?Yng trong 
nuic vâ thj tnthng quôc tê thrc hin 
nhu dôi vài ngân hang thung mai  theo 
quy djnh tai  khoãn 1, 4, 5 Diêu 11 và 
Diêu 12 Thông tu nay. 

3. Sra diii, bô sung Diêu 20 (dä 
thrçrc süa dôi, bô sung bó'i khoãn 19 
Diêu 1 Thông tir s 28/2016/TT-
NHNN): 

"Diu 20. Ho so', trInh tir, thu tuc 
d nghj chp thuân hoat dông ngoIi 
hôi khác trên thj trong ntrcrc va thi 
trtrô'ng quôc tê 

Chi nhánh ngân hang nuâc ngoài có 
nhu cAu thirc hin hott dng ngoai hôi 
khác trên thj trithng trong ninfcc holtc 
trên thj tru&ng quôc té giri ho so' den 
Ngan hang Nba rn.râc Vit Nam (Co' 
quan Thanh tra, giám sat ngân hang) 
hoc Ngân hang Nhà nuâc chi nhánh 
dôi vài tnthng hcp quy djnh t?i  khoán 
2 Diêu 4a Thông tt.r nay. Ho so', trInh 
tr, thu tiic dé nghj chap thun, chap 
thun gia han  hot dng ngoai hôi khác 
trên th tnthng trong nixâc va thj tnrô'ng 
quôc tC thirc hin nhu dôi vi ngân 
hang thucng mai  theo quy djnh t?i 
khoán 1, 4, 5 Diêu 11 và Diêu 12 
Thông tu nay." 

Scra di Diêu 20 quy djnh 
Chi nhánh ngân hang nuOc 
ngoài có nhu câu thirc hin 
hot dng ngoai hôi khác 
trên thj trumg trong nuâc 
hoc trên thj tnr&ig quôc tê 
giri ho sci den Ngân hang 
Nhà nuâc Vit Nam (Co 
quan Thanh tra, giám sat 
ngân hang) hoc Ngan hang 
Nhã nirâc chi nhánh dê thrc 
thi phiicing an phân cap nêu 
trCn. 
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Diêu 36. Trách nhim cüa các don v 
thuc Ngân hang Nhà nu'óc 

Khoãn 1 Diu 36: 

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

a) Lam dAu mi tip nhn va thArn djnh 
tInh day dü, hcip 1 cüa ho sodê nghj 
chap thun hoat dng ngoi hôi, ho so 
dé nghj chap thun chuyên dôi hott 
dng ngoai hôi; 

b) GCri van bàn 1y 5' kin các don v 
lien quan thuc Ngân hang Nhà nuOc 
ye dê nghj chap thun, chuyên dôi các 
hot dng ngoi hôi cüa to chirc tin 
ding, chi nhánh ngân hang ntthc ngoài; 

c) Tng hcp 5' kin cüa các don vj, 
thâm dinh Ian cuôi, trInh Thông dôc 
Ngân hang Nhà nuâc chap thun, tir 
chôi chap thun ho?t dng ngo?i hOi 
hoc chap thun, tü chôi chap thun 
chuyen dOi các ho?t dng ngoi hOi cüa 
to chirc tin diing, chi nhánh ngân hang 
nuOc ngoài; 

d) Lam du rni xCr 15' các vuàng mc 
lien quan den vic chap thun hot - 

4. Sfra di, bô sung khoãn 1 Diu 36: 

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

a) Lam dAu mi tip nhn, gri van 
bàn lay 5' kiên các don vj lien quan 
thuc Ngan hang Nha nuâc, thâm djnh 
và trinh Thông dôc Ngân hang Nhà 
nuóc dôi vâi các ho so dê ngh chap 
thun hot dng ngoi hôi cüa to chirc 
tin dicing, chi nhánh ngân hang nuOc 
ngoài quy djnh tai  khoán I Diêu 4a 
Thông tu nay; 

b) Lam du rni xCr 1 cac vurng 
mac lien quan den vic chap thu.n hot 
dng ngoai hôi cüa to chc tin diing, 
chi nhánh ngân hang nuâc ngoài quy 
djnh t?i  khoán 1 Diêu 4a Thông ttx 
nay." 

St'ra di khoán 1 Diu 36 quy 
djnh trách nhirn cüa 
CQTT'GSNII lam dâu rnoi 
tiêp nhn, gCri van bàn lay 5' 
kiên, trInh Thông dôc dôi vài 
các ho so dê ngh chap thun 
hoat dng ngoi hôi cüa 
TCTD, chi nhánh ngân hang 
ni.râc ngoài là dôi tucmg 
thanh tra, giám sat an toàn vi 
mô cüa CQTFGSNH. 
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dng ngoi hi, chap thun chuyén di 
hot dng ngoai hôi theo quy djnh ti 
Thông ti.r nay. 

Diu 36. Trách nhim cüa các don vl 
thuc Ngân hang Nhà niroc 

5. Bô sung khoãn 6 vào Diu 36: 

"6. Ngân hang Nhà nuâc chi nhánh: 

a) Tiep nhn, thm djnh các h so d,e 
nghj chap thun hot dng ngoai hôi 
dôi vài chi nhanh ngân hang nUGc 
ngoài quy djnh tai  khoán 2 Diu 4a 
Thông tix nay; 

b) Lam dtu mi xCr 1' cac vuâng 
mc lien quan den vic chap thun hot 
dng ngoi hôi cüa chi nhánh ngân 
hang ni.râc ngoài quy djnh t?i  khoán 2 
Diêu 4a Thông ti! nay". 

B sung trách nhim cüa 
Ngân hang Nhà nuâc chi 
nhánh tinh, thành phô d 
thrc hin vic tip nh.n, 
thAm dinh các h so d nghj 
chip thu.n hot dng ngoai 
hi di vài chi nhánh ngân 
hang nuâc ngoài có quy mô 
nhô. 

Phu luc s 01, 04 dInh kern Thông tu 
s 21/2014/TT-NHNN 

6. Thay th Phi hic s 01, 04 dInh kern 
Thông Ui s 21/2014/TT-NHNN bang 
Phi 1iic s 01, 02 dInh kern Thông UT 

nay 

Sira Ph 1c s 01, 04 cho 
pht hcip vri vic phân cap 
giãi quyêt TTHC xuông cho 
Ngân hang Nhà nuic chi 
nhánh tinh, thành phô 

Diêu 2. Süa dôi, 
bô sung mt s 
diu cüa Quy 
ch thanh toán 
trong mua ban, 

Khoãn 1 Diêu 8: 

"1. Vic scr diing ngoi t tIT do 

1. Khoãn I Diêu 8 (dä dtrqc 
sfra dôi, bô sung bri Diêu 3 Thông tir 
so 29/2015/TT-NHNN) duçrc sü'a di, 
bô sung: 

"1. Vic scr ditng ngoai t tr do 

Dê thirc thi phi.rong an phân 
cap thm quyén giái quy& 
TTHC ttr NI-INN Vit Nam 
xung NHNN chi rihánh tinh, 
thânh ph thu tVc  Cap giây 
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chuyén di tin mt d thanh toán trong 
các giao djch mua ban, trao dôi hang 
hóa và djch vi thucing mai tai khu virc 
biên giâi giUa thuong nhân Vit Nam 
và thuong nhân Campuchia chi duvc 
ap dvng  trong tru1ng hçp thuo'ng nhân 
cüa hai ben không the thanh toán qua 
Ngan hang và chi &rçYc ap diing cho 
thuong nhân Vit Nam duçc nhn 
thanh toán bang ngoai t tiên mt thông 
qua vic ban hang hóa và cung cap 
djch vi cho thuong nhân Campuchia, 
không áp diing cho thuong nhân Vit 
Nam duçc dung ngoi t tiên mt thanh 
toán cho hang hóa nhp khâu và cung 
1ng djch vi tr phIa Campuchia. 

Khi có nhu cAu thu ngoi t tin 
mat, thuong nhân Vit Nam 1p 01 b 
ho so gCri qua dumg buu din hoc np 
trrc tiêp den Ngan hang Nhà niâc chi 
nhánh tinh, thành phô trên dja bàn noi 
thuong nhân dt trl:I sâ dê di.rçic cap 

Giây phép thu ngoi t tiên mt tr xuât 
khâu sang Campuchia. Ho so xin cap 
giây phép gôm: 

- Don xin phép thu ngoui t tin 
mt t1r xuât khâu sang Campuchia (theo 
mâu t?i  Phu luc 1);  

chuyen dôi tin mt d thanh toán trong 
các giao djch mua ban, trao dôi hang 
hóa và djch v1i thuong mi tai  khu virc 
biên giâi gifa thi.ro'ng nhân Vit Nam 
và thuong nhân Campuchia chi duçxc 
ap diing trong tnthng hqp thuong than 
cüa hai ben không the thanh toán qua 
Ngân hang và chi duçc ap ding cho 
thuong nhân Vit Nam duoc nhân 
thanh toán bAng ngoi t tiên mt thông 
qua vic ban hang hóa và cung cap 

djch vu cho thirong nhân Campuchia, 
không ap ding cho thixong nhân Vit 
Nam duçic dung ngoi t tiên mt thanh 
toán cho hang hóa nhp khâu và cung 
irng djch vi,i tt'r phIa Campuchia. 

Khi có nhu cu thu ngoi t tin 
mat, thucmg nhân Vit Nam 1p 01 b 
ho so' gui qua du&ng buu din hoc np 
trrc tiêp den Ngân hang Nhà nuâc chi 
nhánh tinh, thành phô trên dja bàn noi 
thuong nhân dt tr1 si dé duçc cap 
Giây phép thu ngoai t tiên mt tir xuât 
khau sang Campuchia. Ho so xin cap 
giây phép gôm: 

- Don xin phép thu ngoi t tin 
mt tir xuât khâu sang Campuchia (theo 
mâu t?i  Phi 1c 01); 

trao di hang 
hóa và d!ch  vi,i 
thtrong mi tii 
khu vrc biên 
gioi Vit Nam - 
Campuchia ban 
hanh kern theo 
Quyêt dinh so 
17/2004/QO-
NHNN ngày 05 
tháng 01 nãm 
2004 cüa Thông 
dc Ngân hang 
Nhà ntthc 

phép thu ngoai té tin mt t1r 
xuât khâu sang Campuchia 
dôi vâi các hçp dông có giá 
tn tü 500.000 USD trâ len 
(thijc hin mlic 1 phAn A Phii 
hic XIX Quyet djnh so 

101 5/QD-TTg ngày 
30/8/2022 cüa Thu tithng 
ChInh phü). 
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- Bàn sao dixçic cp tir s6 gc hoc 
bàn sao có chtrng thirc hoc bàn sao 
kern xuât trInh bàn chInh dê dôi chiêu 
Giây chCrng nhn dang k kinh doanh 
(Giây chi.rng nhn dang k doanh 
nghip) có däng k ma so doanh 
nghip xuât nhp khâu (dôi vâi doanh 
nghip xin cap giây phép lan dâu); 
trong trung hçip ngu?i np ho si np 
bàn sao kern xuât trInh bàn chInh dê 
dôi chiêu, ng1.rii dôi chiêu có trách 
nhim xác nhn tInh chInh xác cüa bàn 
sao so vâi bàn chInh; 

- Bàn sao van bàn chip nhn cüa 
ci quan có thârn quyên dôi vài tnr?Yng 
hçp hang hóa t?rn  ngi1ng xuât khâu Va 
hang hóa xuât khâu có diêu kin; 

- Bàn sao hcp dng thucmg mai  dã 
k vài thirnng nhãn Campuchia có thôa 
thun phuong thic thanh toán bang 
ngoai t tr do chuyén dôi tiên rnt (co 
xac nhn cUa Thu tnnng doanh 
nghip). 

Sau khi nhn dü h s cüa thwing 
nhân Vit Nam xin duçic thu ngoi t 
tiên mt, Giám dôc Ngân hang Nba 
nrnic chi nhánh tinh, thành phô xem xét 
và giài quyêt. Giám dôc Ngân hang 

- Bàn sao duçc cp tr s gc 
hoc bàn sao có chirng thirc hoc bàn 
sao kern xuât trInh bàn chInh dê dôi 
chiêu Giây chirng nhn däng k kinh 
doanh (Giây chIrng nhn dang 
k doanh nghip) có dàng k mA 
so doanh nghip xuât nhp khâu (dôi 
vâi doanh nghip xin cap giây phép lan 
dau); trong tnthng hçp ngui np ho so 
np bàn sao kern xuât trInh bàn chInh 
dê dôi chiêu, ngithi dôi chiêu có trách 
nhirn xác nhn tmnh chInh xác cüa bàn 
sao so vài bàn chInh; 

- Bàn sao vAn bàn chAp nhn cüa 
cci quan có thAm quyên dôi viii trueing 
hçp hang hóa tarn  ngirng xuât khâu vâ 
hang hóa xuât khâu có diêu kin; 

- Bàn sao hçp dng thuing mai 
dA k vci thung nhân Campuchia Co 
thOa thun phixong thtrc thanh toán 
bang ngoi t tr do chuyên dôi tiên mt 
(co xác nhn cüa Thu trixâng doanh 
nghip). 

Trong thi han  7 ngày lam vic 
kê tr ngày nhn dü ho s hçp l, Ngân 
hang Nhà nuâc chi nhánh tinh, thành 
phô thirc hin vic cap Giay phep thu 
ngoai t tiên mt tü xuât khâu sang  
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Nhà nuóc chi nhánh tinh, thành ph 
duxc quyên k giây phép cho thu cac 
khoãn tiên d,thi mrc 500.000 USD 
(näm tram nghIn do la M) hoc các 
l°aj ngoi t khác có giá trj ttning 
di.rmg cho rnOi mt hqp dong. Dôi vâi 
cac hçp dông Co giá trj tr 500.000 
USD trâ len, Ngân hang Nhà nuâc chi 
nhánh tinh, thành phô có kiên bang 
van ban và gui ho sc den Vii Quãn 1 
ngoai hôi - Ngan hang Nhà ni.ràc xem 
xét giái quyêt. 

Trong thñ han  7 ngày lam vic k 
t1r ngày nhan dü ho s hqp 1, Giám 
dOe Ngân hang Nhà nuOc chi nhanh 
tinh, thành phô hoc Vi tnr0ng Vii 
Quãn l ngoi hôi - Nân hang Nhà 
nuOc cap theo thâm quyên hoc khong 
cap giây phép cho doanh nghip duçic 
thu ngoi t tién mt (theo mâu giây 
phép ti Phii lc 2). Trung hçip tir chôi 
cap giây phép, phái cO van ban giái 
thIch 1 do. 

Thwmg than Vit Nam phãi np 
sO ngoai t tiên mtt thu duçc vào tài 
khoãn tiên gt:ri ngoai t cüa mInh tai 
Ngân hang di.rçc phép trong vOng 03 
ngày lam vic kê t1r ngày ngoai t tiên  

Campuchia cho thucmg nhân Vit Nam 
(theo mâu giây phép ti Phii 1iic 02). 
Tru?mg hçip tr chOi, Ngân hang Nhâ 
nuâc chi nhánh tinh, thành phô trã LM 
bang van ban và nêu rO l do. 

Thucing nhân Vit Nam phái np 
sO ngoi t tiên mt thu duqc vào tài 
khoãn tiên giri ngoi t cüa mInh tai 
Ngân hang duqc phép trong vOng 03 
ngày lam vic kê tr ngày ngoai t tiên 
mit di.rçic mang ye nithc theo xác nhn 
cüa Hãi quan cCra khâu. 

Khi np ngoai t tin mt vào tài 
khoán, ngoài giây phép thu ngoi t 
lien mt dt.rçic cap, tht.rmig nhân Vit 
Nam phãi np cho Ngan hang thtnmg 
mai các giây to sau: 

- Ban chInh tO khai hãi quan (co 
xac nhn cüa Hãi quan cua khau ye 
so ngoi t mang tr rnrOc ngoâi vào); 

- Ban sao tO khai hang hóa xuAt 
khâu (np sau khi xuât hang).". 
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mt dtxçic mang ye nuâc theo xác nhn 
cüa Hâi quan cCra khâu. 

Khi np ngoi t tiên mt vào tâi 
khoãn, ngoài giây phép thu ngoi t 
tin mt duçic cap, thixing nhân Vit 
Nam phãi np cho Ngân hang thuorng 
mai các giây ti sau: 

- Ban chinh t khai hãi quan (có 
xác nhn cüa Hái quan cüa khâu ye so 
ngoai té mang tr nuâc ngoài vào); 

- Ban sao t khai hang hóa xut 
khâu (np sau khi xuât hang).". 

Phi 1itc s 01 dInh kern Quy& djnh s 2. Thay th Phi hic s 01 dInh kern Sira Phv 1iic s 01 cho phü 
1 7/2004/QD-NHNN Quyêt djnh so i 7/2004/QD-NHNN hçp vâi vic phán cap giãi 

bang Phi 1ic so 03 dInh kern Thông tu quyêt TTHC xuOng cho Ngân 
nay hang Nhà nwrc chi nhánh 

tinh, thành phô 
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