
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÌNH PHƢỚC 
 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /QĐ-UBND  Bình Phước, ngày     tháng 6 năm 2022 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, 

bổ sung, thay thế và bãi bỏ thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của 

ngành Kế hoạch và Đầu tƣ đƣợc tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công, Ủy ban nhân dân cấp huyện  

trên địa bàn tỉnh Bình Phƣớc 

 
 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

 Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về 

Kiểm soát thủ tục hành chính;  

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14/5/2013 của Chính phủ và 

Nghị định số 92/2017/NĐ-CP ngày 07/8/2017 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;  

Căn cứ Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về 

thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành 

chính; 

Căn cứ Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 06/12/2021 của Chính phủ 

sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của 

Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ 

tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị 

định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-VPCP ngày 31/10/2017 của Bộ trưởng, 

Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ hướng dẫn về nghiệp vụ Kiểm soát thủ tục hành 

chính;  

Căn cứ Quyết định số 14/2018/QĐ-UBND ngày 06/3/2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Ban hành Quy chế phối hợp giữa Văn phòng UBND tỉnh với các 

sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã về việc công bố, cập 

nhật, công khai thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Bình Phước;  

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số       

1097/TTr-SKHĐT ngày 16/6/2022. 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công bố kèm theo Quyết định này thủ tục hành chính mới ban 

hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế và bãi bỏ thuộc thẩm quyền 

quản lý và giải quyết của ngành Kế hoạch và Đầu tƣ đƣợc tiếp nhận và trả kết 

quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện 

trên địa bàn tỉnh Bình Phƣớc (Phụ lục kèm theo). 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế 

Quyết định số 526/QĐ-UBND ngày 21/3/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc 

công bố thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung và thay thế đƣợc 

tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, UBND 

cấp huyện thuộc thẩm quyền quản lý và giải quyết của ngành Kế hoạch và Đầu 

tƣ trên địa bàn tỉnh Bình Phƣớc. 

Điều 3. Các ông (bà): Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc sở Kế 

hoạch và Đầu tƣ, Thủ trƣởng các sở, ban, ngành chuyên môn thuộc UBND tỉnh; 

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên 

quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 

Nơi nhận:  
- Cục Kiểm soát TTHC (VPCP); 

- CT, các PCT UBND tỉnh;          

- Nhƣ Điều 3; 

- LĐVP; các phòng, Trung tâm; 

- Lƣu: VT, KSTTHC (Ch). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Tuyết Minh 
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THỦ TỤC HÀNH CHÍNH MỚI BAN HÀNH, SỬA ĐỔI,  

BỔ SUNG VÀ THAY THẾ THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ  

VÀ GIẢI QUYẾT CỦA NGÀNH KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƢ  

TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƢỚC 

(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-UBND ngày     tháng 6 năm 2022 

của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

Phần I 

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH  

 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH  

 

STT Mã số TTHC Tên thủ tục hành chính Trang 
Mức 

DVC 

I 
LĨNH VỰC ĐẦU TƢ THEO PHƢƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG 

TƢ 

1 
1.009491. 

000.00.00.H10 

Thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả 

thi, quyết định chủ trƣơng đầu tƣ dự án 

PPP do nhà đầu tƣ đề xuất 

15 4 

2 
1.009492. 

000.00.00.H10 

Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, 

quyết định phê duyệt dự án PPP do nhà 

đầu tƣ đề xuất 

63 4 

3 
1.009493. 

000.00.00.H10 

Thẩm định nội dung điều chỉnh quyết 

định chủ trƣơng đầu tƣ, quyết định điều 

chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ dự án PPP do 

nhà đầu tƣ đề xuất 

107 4 

4 
1.009494. 

000.00.00.H10 

Thẩm định nội dung điều chỉnh báo cáo 

nghiên cứu khả thi, quyết định phê duyệt 

điều chỉnh dự án PPP do nhà đầu tƣ đề 

xuất 

153 4 

5 
1.006679. 

000.00.00.H10 
Phê duyệt hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời quan 

tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu 
197 4 

II LĨNH VỰC ĐẤU THẦU LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƢ 

6 
2.002283. 

000.00.00.H10 

Danh mục dự án đầu tƣ có sử dụng đất 

do nhà đầu tƣ đề xuất (đối với dự án 

không thuộc diện chấp thuận chủ trƣơng 

đầu tƣ) 

199 4 

III LĨNH VỰC ĐẦU TƢ TẠI VIỆT NAM 

7 
1.009642. 

000.00.00.H10 

Chấp thuận nhà đầu tƣ của UBND cấp 

tỉnh 
201 4 

8 
1.009644. 

000.00.00.H10 

Điều chỉnh văn bản chấp thuận nhà đầu 

tƣ của UBND cấp tỉnh 
207 4 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=221698
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=6828
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=257972
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9 
1.009645. 

000.00.00.H10 

Chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ của 

UBND cấp tỉnh 
216 4 

10 
1.009646. 

000.00.00.H10 

Điều chỉnh dự án đầu tƣ thuộc thẩm 

quyền chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ của 

UBND cấp tỉnh 

227 4 

11 
1.009647. 

000.00.00.H10 

Điều chỉnh dự án đầu tƣ trong trƣờng 

hợp đã đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tƣ và không thuộc diện chấp 

thuận điều chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ của 

UBND cấp tỉnh 

235 4 

12 
1.009649. 

000.00.00.H10 

Điều chỉnh dự án đầu tƣ trong trƣờng 

hợp nhà đầu tƣ chuyển nhƣợng một 

phần hoặc toàn bộ dự án đầu tƣ đối với 

dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của 

UBND cấp tỉnh 

240 4 

13 
1.009650. 

000.00.00.H10 

Điều chỉnh dự án đầu tƣ trong trƣờng 

hợp nhà đầu tƣ nhận chuyển nhƣợng dự 

án đầu tƣ là tài sản bảo đảm đối với dự 

án thuộc thẩm quyền chấp thuận của 

UBND cấp tỉnh 

249 4 

14 
1.009652. 

000.00.00.H10 

Điều chỉnh dự án đầu tƣ trong trƣờng 

hợp chia, tách, sáp nhập dự án đầu tƣ đối 

với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận 

của UBND cấp tỉnh 

255 4 

15 
1.009653. 

000.00.00.H10 

Điều chỉnh dự án đầu tƣ trong trƣờng 

hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, 

chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế đối 

với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận 

của UBND cấp tỉnh 

265 4 

16 
1.009654. 

000.00.00.H10 

Điều chỉnh dự án đầu tƣ trong trƣờng 

hợp sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản 

gắn liền với đất thuộc dự án đầu tƣ để 

góp vốn vào doanh nghiệp đối với dự án 

thuộc thẩm quyền chấp thuận của 

UBND cấp tỉnh 

267 4 

17 
1.009655. 

000.00.00.H10 

Điều chỉnh dự án đầu tƣ trong trƣờng 

hợp sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản 

gắn liền với đất thuộc dự án đầu tƣ để 

hợp tác kinh doanh đối với dự án thuộc 

thẩm quyền chấp thuận của UBND tỉnh 

276 4 

18 
1.009656. 

000.00.00.H10 

Điều chỉnh dự án đầu tƣ theo bản án, 

quyết định của tòa án, trọng tài đối với 

dự án đầu tƣ đã đƣợc chấp thuận chủ 

trƣơng đầu tƣ của UBND cấp tỉnh 

(Khoản 3 Điều 54 Nghị định số 

284 4 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=258021
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=258022
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=258045
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=258077
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=258098
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=258084
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=258136
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=258136
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=258136
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=258136
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31/2021/NĐ-CP) 

19 
1.009657. 

000.00.00.H10 

Điều chỉnh dự án đầu tƣ theo bản án, 

quyết định của tòa án, trọng tài đối với 

dự án đầu tƣ đã đƣợc cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tƣ và không thuộc 

diện chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ của 

UBND cấp tỉnh hoặc dự án đã đƣợc 

chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ nhƣng 

không thuộc trƣờng hợp quy định 

tại khoản 3 Điều 41 của Luật Đầu tƣ 

(Khoản 4 Điều 54 Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP) 

299 4 

20 
1.009659. 

000.00.00.H10 

Gia hạn thời hạn hoạt động của dự án 

đầu tƣ thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ 

trƣơng đầu tƣ của UBND cấp tỉnh hoặc 

Sở Kế hoạch và Đầu tƣ cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tƣ 

294 4 

21 
1.009661. 

000.00.00.H10 

Ngừng hoạt động của dự án đầu tƣ thuộc 

thẩm quyền chấp thuận chủ trƣơng đầu 

tƣ của UBND cấp tỉnh hoặc Sở Kế 

hoạch và Đầu tƣ cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tƣ 

300 4 

22 
1.009662. 

000.00.00.H10 

Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tƣ 

đối với dự án đầu tƣ thuộc thẩm quyền 

chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ của 

UBND cấp tỉnh hoặc Sở Kế hoạch và 

Đầu tƣ cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tƣ 

305 4 

23 
1.009664. 

000.00.00.H10 

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ 

đối với dự án không thuộc diện chấp 

thuận chủ trƣơng đầu tƣ 

309 4 

24 
1.009665. 

000.00.00.H10 

Cấp lại và hiệu đính thông tin trên Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tƣ 
317 4 

25 
1.009671. 

000.00.00.H10 
Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ 323 4 

26 
1.009729. 

000.00.00.H10 

Thực hiện hoạt động đầu tƣ theo hình 

thức góp vốn, mua cổ phần, mua phần 

vốn góp đối với nhà đầu tƣ nƣớc ngoài 

327 4 

27 
1.009731. 

000.00.00.H10 

Thành lập văn phòng điều hành của nhà 

đầu tƣ nƣớc ngoài trong hợp đồng BCC 
334 4 

28 
1.009736. 

000.00.00.H10 

Chấm dứt hoạt động văn phòng điều 

hành của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài trong 

hợp đồng BCC 

338 4 

IV LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=258136
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=258136
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=258136
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=258136
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=258136
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=258136
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=258136
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=258136
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=258136
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NGHIỆP 

29 
1.010010. 

000.00.00.H10 

Đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký 

doanh nghiệp 
343 4 

30 
1.010023. 

000.00.00.H10 

Thông báo hủy bỏ nghị quyết, quyết 

định giải thể doanh nghiệp 
349 4 

31 
2.001610. 

000.00.00.H10 
Đăng ký thành lập doanh nghiệp tƣ nhân 353 4 

32 
2.001583. 

000.00.00.H10 

Đăng ký thành lập công ty TNHH một 

thành viên 
369 4 

33 
2.001199. 

000.00.00.H10 

Đăng ký thành lập công ty TNHH hai 

thành viên trở lên 
391 4 

34 
2.002043. 

000.00.00.H10 
Đăng ký thành lập công ty cổ phần 410 4 

35 
2.002042. 

000.00.00.H10 
Đăng ký thành lập công ty hợp danh 430 4 

36 
2.002041. 

000.00.00.H10 

Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính 

của doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp 

tƣ nhân, công ty TNHH, công ty cổ 

phần, công ty hợp danh) 

445 4 

37 
1.005169. 

000.00.00.H10 

Đăng ký đổi tên doanh nghiệp (đối với 

doanh nghiệp tƣ nhân, công ty TNHH, 

công ty cổ phần, công ty hợp danh) 

466 4 

38 
2.002011. 

000.00.00.H10 
Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh 487 4 

39 
2.002010. 

000.00.00.H10 

Đăng ký thay đổi ngƣời đại diện theo 

pháp luật của công ty trách nhiệm hữu 

hạn, công ty cổ phần 

509 4 

40 
2.002009. 

000.00.00.H10 

Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, phần vốn 

góp, tỷ lệ phần vốn góp (đối với công ty 

TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp 

danh) 

517 4 

41 
2.002008. 

000.00.00.H10 

Đăng ký thay đổi thành viên công ty 

trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở 

lên 

544 4 

42 
1.005114. 

000.00.00.H10 

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty 

trách nhiệm hữu hạn một thành viên 
574 4 

43 
2.002000. 

000.00.00.H10 

Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tƣ 

nhân trong trƣờng hợp bán, tặng cho 

doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết 

586 4 

44 
2.001996. 

000.00.00.H10 

Thông báo thay đổi ngành, nghề kinh 

doanh (đối với doanh nghiệp tƣ nhân, 

công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty 

hợp danh) 

593 4 

45 2.001993. Đăng ký thay đổi vốn đầu tƣ của chủ 614 4 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=268756
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=269436
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000.00.00.H10 doanh nghiệp tƣ nhân 

46 
2.002044. 

000.00.00.H10 

Thông báo thay đổi thông tin của cổ 

đông sáng lập công ty cổ phần chƣa 

niêm yết 

635 4 

47 
2.001992. 

000.00.00.H10 

Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu 

tƣ nƣớc ngoài trong công ty cổ phần 

chƣa niêm yết 

657 4 

48 
2.001954. 

000.00.00.H10 

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký 

thuế (trừ thay đổi phƣơng pháp tính 

thuế) 

682 4 

49 
2.002069. 

000.00.00.H10 

Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn 

phòng đại diện (đối với doanh nghiệp tƣ 

nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, 

công ty hợp danh) 

699 4 

50 
2.002070. 

000.00.00.H10 

Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại 

diện ở nƣớc ngoài (đối với doanh nghiệp 

tƣ nhân, công ty TNHH, công ty cổ 

phần, công ty hợp danh) 

712 4 

51 
2.002031. 

000.00.00.H10 

Đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội 

dung đăng ký hoạt động, tạm ngừng 

kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trƣớc 

thời hạn đã thông báo, chấm dứt hoạt 

động đối với chi nhánh, văn phòng đại 

diện, địa điểm kinh doanh trong trƣờng 

hợp chi nhánh, văn phòng đại diện, địa 

điểm kinh doanh khác tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ƣơng nơi doanh nghiệp 

đặt trụ sở chính đối với doanh nghiệp 

hoạt động theo Giấy phép đầu tƣ, Giấy 

chứng nhận đầu tƣ (đồng thời là Giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc 

các giấy tờ có giá trị pháp lý tƣơng 

đƣơng. 

717 4 

52 
2.002075. 

000.00.00.H10 

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động 

chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy 

chứng nhận đăng ký địa điểm kinh 

doanh thay thế nội dung đăng ký hoạt 

động trên Giấy phép đầu tƣ, Giấy chứng 

nhận đầu tƣ (đồng thời là Giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy 

tờ có giá trị pháp lý tƣơng đƣơng, Giấy 

chứng nhận đăng ký hoạt động chi 

nhánh, văn phòng đại diện do Cơ quan 

đăng ký đầu tƣ cấp mà không thay đổi 

739 4 
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nội dung đăng ký hoạt động đối với chi 

nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm 

kinh doanh cùng tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ƣơng nơi doanh nghiệp đặt 

trụ sở chính 

53 
2.002072. 

000.00.00.H10 
Thông báo lập địa điểm kinh doanh 754 4 

54 
2.002045. 

000.00.00.H10 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt 

động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa 

điểm kinh doanh 

766 4 

55 
1.005176. 

000.00.00.H10 

Đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội 

dung đăng ký hoạt động, tạm ngừng 

kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trƣớc 

thời hạn đã thông báo, chấm dứt hoạt 

động đối với chi nhánh, văn phòng đại 

diện, địa điểm kinh doanh trên Giấy 

phép đầu tƣ, Giấy chứng nhận đầu tƣ 

(đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị 

pháp lý tƣơng đƣơng, Giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng 

đại diện do Cơ quan đăng ký đầu tƣ cấp 

đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, 

địa điểm kinh doanh cùng tỉnh, thành 

phố trực thuộc trung ƣơng nơi doanh 

nghiệp đặt trụ sở chính 

775 4 

56 
1.010026. 

000.00.00.H10 

Thông báo thay đổi thông tin cổ đông là 

nhà đầu tƣ nƣớc ngoài, thông báo thay 

đổi thông tin ngƣời đại diện theo ủy 

quyền của cổ đông là tổ chức nƣớc 

ngoài, thông báo cho thuê doanh nghiệp 

tƣ nhân, thông báo thay đổi thông tin 

ngƣời đại diện theo ủy quyền 

807 4 

57 
2.002085. 

000.00.00.H10 

Đăng ký doanh nghiệp đối với các công 

ty đƣợc thành lập trên cơ sở chia công ty 
835 4 

58 
2.002083. 

000.00.00.H10 

Đăng ký doanh nghiệp đối với các công 

ty đƣợc thành lập trên cơ sở tách công ty 
874 4 

59 
2.002059. 

000.00.00.H10 

Hợp nhất doanh nghiệp (đối với công ty 

trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và 

công ty hợp danh) 

914 4 

60 
2.002060. 

000.00.00.H10 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký 

doanh nghiệp đối với công ty nhận sáp 

nhập (đối với công ty trách nhiệm hữu 

hạn, công ty cổ phần và công ty hợp 

danh) 

957 4 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=270356
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61 
2.002057. 

000.00.00.H10 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký 

doanh nghiệp đối với công ty bị tách 

(đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, 

công ty cổ phần) 

986 4 

62 
2.002034. 

000.00.00.H10 

Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn 

thành công ty cổ phần và ngƣợc lại 
1013 4 

63 
2.002032. 

000.00.00.H10 

Chuyển đổi doanh nghiệp tƣ nhân thành 

công ty hợp danh, công ty trách nhiệm 

hữu hạn, công ty cổ phần 

1051 4 

64 
2.002033. 

000.00.00.H10 

Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn 

một thành viên thành công ty trách 

nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên 

1095 4 

65 
1.010027. 

000.00.00.H10 

Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn 

hai thành viên trở lên thành công ty 

trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

1108 4 

66 
2.002018. 

000.00.00.H10 

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi 

nội dung đăng ký doanh nghiệp do bị 

mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy 

dƣới hình thức khác 

1125 4 

67 
2.002017. 

000.00.00.H10 

Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh và đăng ký thuế sang Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

nhƣng không thay đổi nội dung đăng ký 

kinh doanh và đăng ký thuế 

1129 4 

68 
2.002015. 

000.00.00.H10 

Cập nhật bổ sung thông tin trong hồ sơ 

đăng ký doanh nghiệp 
1133 4 

69 
2.002029. 

000.00.00.H10 

Thông báo tạm ngừng kinh doanh, tiếp 

tục kinh doanh trƣớc thời hạn đã thông 

báo (doanh nghiệp, chi nhánh, văn 

phòng đại diện, địa điểm kinh doanh) 

1136 4 

70 
2.002023. 

000.00.00.H10 
Giải thể doanh nghiệp 1145 4 

71 
2.002022. 

000.00.00.H10 

Giải thể doanh nghiệp trong trƣờng hợp 

bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp hoặc theo quyết định của 

Tòa án 

1154 4 

72 
2.002020. 

000.00.00.H10 

Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn 

phòng đại diện, địa điểm kinh doanh 
1158 4 

73 
2.002016. 

000.00.00.H10 

Hiệu đính thông tin đăng ký doanh 

nghiệp 
1166 4 

74 
2.000368. 

000.00.00.H10 

Chấm dứt Cam kết thực hiện mục tiêu 

xã hội, môi trƣờng 
1171 4 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=270357
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75 
2.000416. 

000.00.00.H10 

Chuyển đổi doanh nghiệp thành doanh 

nghiệp xã hội 
1176 4 

76 
2.000375. 

000.00.00.H10 

Thông báo thay đổi nội dung Cam kết 

thực hiện mục tiêu xã hội, môi trƣờng 

của doanh nghiệp xã hội 

1182 4 

77 
1.010029. 

000.00.00.H10 

Thông báo về việc sáp nhập công ty 

trong trƣờng hợp sau sáp nhập công ty, 

công ty nhận sáp nhập không thay đổi 

nội dung đăng ký doanh nghiệp 

1188  

78 
1.010030. 

000.00.00.H10 

Cấp đổi Giấy phép đầu tƣ, Giấy chứng 

nhận đầu tƣ (đồng thời là Giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy 

tờ có giá trị pháp lý tƣơng đƣơng sang 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

trong trƣờng hợp không thay đổi nội 

dung đăng ký kinh doanh và có thay đổi 

nội dung đăng ký kinh doanh 

1193 4 

79 
1.010031. 

000.00.00.H10 

Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, đăng ký hoạt động chi nhánh đối 

với các doanh nghiệp hoạt động theo 

Giấy phép thành lập và hoạt động kinh 

doanh chứng khoán 

1206 4 

V LĨNH VỰC HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA  

80 
2.000024. 

000.00.00.H10 

Thông báo thành lập quỹ đầu tƣ khởi 

nghiệp sáng tạo (cấp tỉnh) 
1221 4 

81 
1.000016. 

000.00.00.H10 

Thông báo tăng, giảm vốn góp của quỹ 

đầu tƣ khởi nghiệp sáng tạo 
1228 4 

82 
2.000005. 

000.00.00.H10 

Thông báo gia hạn thời gian hoạt động 

quỹ đầu tƣ khởi nghiệp sáng tạo 
1232 4 

83 
2.002005. 

000.00.00.H10 

Thông báo giải thể và kết quả giải thể 

quỹ đầu tƣ khởi nghiệp sáng tạo 
1236 4 

84 
2.002004. 

000.00.00.H10 

Thông báo về việc chuyển nhƣợng phần 

vốn góp của các nhà đầu tƣ. 
1241 4 

85 
2.002418. 

000.00.00.H10 

Hỗ trợ tƣ vấn, công nghệ cho doanh 

nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ phát triển 

nguồn nhân lực, hỗ trợ doanh nghiệp 

nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo và 

tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá 

trị 

1245 4 

86 
2.001999. 

000.00.00.H10 

Thủ tục hỗ trợ tƣ vấn, hƣớng dẫn hồ sơ, 

thủ tục chuyển đổi hộ kinh doanh thành 

doanh nghiệp 

1250 4 

VI 
LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN HIỆP 

HỢP TÁC XÃ 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=270417
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=270456
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=270439
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=82
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=23
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=14
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7136
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7133
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87 
1.005125. 

000.00.00.H10 
Đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã 1252 4 

88 
2.002013. 

000.00.00.H10 

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng 

đại diện, địa điểm kinh doanh của liên 

hiệp hợp tác xã 

1263 4 

89 
1.005003. 

000.00.00.H10 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký liên 

hiệp hợp tác xã 
1270 4 

90 
1.005047. 

000.00.00.H10 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi 

nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm 

kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã 

1281 4 

91 
1.005122. 

000.00.00.H10 
Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã chia 1285 4 

92 
2.001979. 

000.00.00.H10 
Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã tách 1296 4 

93 
2.001957. 

000.00.00.H10 

Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã hợp 

nhất 
1308 4 

94 
1.005056. 

000.00.00.H10 

Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã sáp 

nhập 
1319 4 

95 
1.005072. 

000.00.00.H10 

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên 

hiệp hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng 

ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa 

điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác 

xã (trong trƣờng hợp bị mất hoặc bị hƣ 

hỏng) 

1335 4 

96 
2.001962. 

000.00.00.H10 
Giải thể tự nguyện liên hiệp hợp tác xã 1340 4 

97 
1.005064. 

000.00.00.H10 

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký 

liên hiệp hợp tác xã 
1344 4 

98 
1.005124. 

000.00.00.H10 

Thông báo về việc góp vốn, mua cổ 

phần, thành lập doanh nghiệp của liên 

hiệp hợp tác xã 

1361 4 

99 
1.005046. 

000.00.00.H10 

Tạm ngừng hoạt động của liên hiệp hợp 

tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, 

địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp 

tác xã 

1365 4 

100 
1.005283. 

000.00.00.H10 

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn 

phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của 

liên hiệp hợp tác xã 

1370 4 

101 
2.002125. 

000.00.00.H10 

Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký liên 

hiệp hợp tác xã 
1376 4 

VII 

LĨNH VỰC VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC (ODA) 

VÀ VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI KHÔNG THUỘC HỖ TRỢ 

PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, 

CÁ NHÂN NƢỚC NGOÀI DÀNH CHO VIỆT NAM   

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7166
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7165
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=6989
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7046
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7162
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7050
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=6948
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7059
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7081
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=6964
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7070
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7164
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7045
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7454
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7452
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102 
2.002333. 

000.00.00.H10 

Lập, thẩm định, quyết định phê duyệt 

khoản viện trợ là chƣơng trình, dự án hỗ 

trợ kỹ thuật sử dụng viện trợ không hoàn 

lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính 

thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân 

nƣớc ngoài thuộc thẩm quyền quyết định 

của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

1391 4 

103 
2.002334. 

000.00.00.H10 

Lập, thẩm định, quyết định phê duyệt 

khoản viện trợ là chƣơng trình, dự án 

đầu tƣ sử dụng viện trợ không hoàn lại 

không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức 

của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nƣớc 

ngoài thuộc thẩm quyền quyết định của 

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

1387 4 

104 
2.002335. 

000.00.00.H10 

Lập, thẩm định, quyết định phê duyệt 

khoản viện trợ phi dự án sử dụng viện 

trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ 

phát triển chính thức của các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân nƣớc ngoài thuộc thẩm 

quyền quyết định của Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh 

1394 4 

VIII 

LĨNH VỰC ĐẦU TƢ SỬ DỤNG VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN 

CHÍNH THỨC (ODA) VÀ VỐN VAY ƢU ĐÃI CỦA CÁC NHÀ 

TÀI TRỢ NƢỚC NGOÀI  

105 
1.008423.000.0

0.00.H10 

Lập, thẩm định, quyết định đầu tƣ 
chƣơng trình, dự án đầu tƣ sử dụng vốn 
ODA, vốn vay ƣu đãi thuộc thẩm quyền 
của ngƣời đứng đầu cơ quan chủ quản 

1399 4 

106 
2.001991 

000.00.00.H10 

Lập, thẩm định, quyết định phê duyệt 
văn kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án 1404 4 

107 
2.002053. 

000.00.00.H10 

Lập, phê duyệt kế hoạch tổng thể thực 
hiện chƣơng trình, dự án sử dụng vốn 
ODA, vốn vay ƣu đãi, vốn đối ứng 

1414 4 

108 
2.002050 

000.00.00.H10 

Lập, phê duyệt kế hoạch thực hiện 
chƣơng trình, dự án sử dụng vốn ODA, 
vốn vay ƣu đãi, vốn đối ứng hằng năm 

1416  

IX 
LĨNH VỰC ĐẦU TƢ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƢ CÔNG VÀ VỐN 

NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC  

109 
1.006779. 

000.00.00.H10 

Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu 
1420 4 

110 
1.006690. 

000.00.00.H10 

Thẩm định và phê duyệt điều chỉnh kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu 
1427 4 

111 
1.006781. 

000.00.00.H10 

Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi 

dự án đầu tƣ không có cấu phần xây 
1429 4 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=236600
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=236602
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=236602
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=236603
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7233
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dựng 

 

B 

 

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN 

 

I LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘ KINH 

DOANH  

1 
1.001612. 

000.00.00.H10 
Đăng ký thành lập hộ kinh doanh 1431 4 

2 
2.000720. 

000.00.00.H10 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ 

kinh doanh 
1437 4 

3 
1.001570. 

000.00.00.H10 

Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh 

doanh trƣớc thời hạn đã thông báo của 

hộ kinh doanh 

1445 4 

4 
1.001266. 

000.00.00.H10 
Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 1448 4 

5 
2.000575. 

000.00.00.H10 

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ 

kinh doanh 
1451 4 

II LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ  

6 
1.005280. 

000.00.00.H10 

Đăng ký thành lập hợp tác xã  

 
1454 4 

7 
2.002123. 

000.00.00.H10 

Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng 

đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp 

tác xã 

1467 4 

8 
1.005277. 

000.00.00.H10 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp 

tác xã 
1475 4 

9 
1.005378. 

000.00.00.H10 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi 

nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm 

kinh doanh của hợp tác xã 

1487 4 

10 
2.002122. 

000.00.00.H10 
Đăng ký khi hợp tác xã chia 1492 4 

11 
2.002120. 

000.00.00.H10 
Đăng ký khi hợp tác xã tách 1505 4 

12 
1.005121. 

000.00.00.H10 
Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất 1518 4 

13 
1.004972. 

000.00.00.H10 
Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập 1531 4 

14 
2.001973. 

000.00.00.H10 

Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác 

xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, 

văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh 

của hợp tác xã (trong trƣờng hợp bị mất 

hoặc bị hƣ hỏng) 

1543 4 

15 
1.004982. 

000.00.00.H10 
Giải thể tự nguyện hợp tác xã 1548 4 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=2350
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=2304
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=2286
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=1888
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=1762
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7449
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7447
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7445
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7572
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7443
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7440
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7161
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=6951
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7028
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=6966
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16 
1.004979. 

000.00.00.H10 

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký 

hợp tác xã 
1552 4 

17 
2.001958. 

000.00.00.H10 

Thông báo về việc góp vốn, mua cổ 

phần, thành lập doanh nghiệp của hợp 

tác xã 

1565 4 

18 
1.005377. 

000.00.00.H10 

Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, 

chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm 

kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã 

1569 4 

19 
1.005010. 

000.00.00.H10 

Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn 

phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của 

hợp tác xã 

1573 4 

20 
1.004901. 

000.00.00.H10 

Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp 

tác xã 
1579 4 

21 
1.004895 

000.00.00.H10 
Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã 1582 4 

III 
LĨNH VỰC ĐẦU TƢ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƢ CÔNG VÀ VỐN 

NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 

22 
1.006805. 

000.00.00.H10 

Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa 

chọn nhà thầu 
1585 4 

23 
1.009044. 

000.00.00.H10 

Thẩm định và phê duyệt điều chỉnh kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu 
1592 4 

   

C. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH HỦY BỎ  

Thủ tục hành chính tại mục C, Quyết định số 1014/QĐ-BKHĐT ngày 

03/6/2022 của Bộ trƣởng Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ về việc Công bố thủ tục hành 

chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực hỗ trợ doanh nghiệp 

nhỏ và vừa thuộc phạm vi chức quản lý của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ.  

 

STT Mã số TTHC Tên thủ tục hành chính 

I LĨNH VỰC HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 

1 
 

2.002003 Thủ tục đề nghị hỗ trợ sử dụng dịch vụ tƣ vấn 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=6962
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=6955
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7571
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=6996
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=6847
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=6836
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=7129&qdcbid=518&r_url=danh_sach_tthc
https://csdl.dichvucong.gov.vn/web/mtv/thu_tuc_hanh_chinh/chi_tiet_tthc/index?id=7129&qdcbid=518&r_url=danh_sach_tthc
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Phần II 

NỘI  DUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH 

 THUỘC THẨM QUYỀN QUẢN LÝ VÀ GIẢI QUYẾT  

CỦA NGÀNH KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƢ 

 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH PHƢỚC 

 

A. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP TỈNH 

I. LĨNH VỰC ĐẦU TƢ THEO PHƢƠNG THỨC ĐỐI TÁC CÔNG TƢ 

1. Thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ 

trƣơng đầu tƣ dự án PPP do nhà đầu tƣ đề xuất. Mã số TTHC: 

1.009491.000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện 

* Trình tự lập hồ sơ đề xuất dự án đầu tư do nhà đầu tư đề xuất 

- Bƣớc 1: Nhà đầu tƣ lập trực tuyến văn bản đề xuất thực hiện dự án PPP 

trên Cổng dịch vụ công hoặc gửi văn bản qua dịch vụ bƣu chính công ích, hoặc 

gửi văn bản trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tại 

Trung tâm Phục vụ hành chính công, Địa chỉ, số 727, QL 14, phƣờng Tân Bình, 

thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phƣớc; 

- Bƣớc 2: Trong thời gian 03 ngày làm việc, Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tham 

mƣu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, trả lời bằng văn bản chấp thuận hoặc 

không chấp thuận việc nhà đầu tƣ lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. Nội dung 

văn bản chấp thuận bao gồm cách thức phối hợp với các tổ chức, đơn vị thuộc 

cơ quan có thẩm quyền, yêu cầu về thời hạn nộp hồ sơ đề xuất dự án của nhà 

đầu tƣ và nội dung khác có liên quan; trƣờng hợp không chấp thuận thì nêu rõ 

lý do; 

- Bƣớc 3: Trong thời gian 05 ngày làm việc, trƣờng hợp đƣợc Ủy ban 

nhân dân tỉnh chấp thuận, nhà đầu tƣ nhận thông báo của Ủy ban nhân dân tỉnh 

qua dịch vụ công (đồng thời cả E-mail của nhà đầu tƣ) hoặc dịch vụ bƣu chính 

công ích. Sau đó nhà đầu tƣ lập hồ sơ đề xuất dự án bao gồm: Báo cáo nghiên 

cứu tiền khả thi, hồ sơ về tƣ cách pháp lý, năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu 

tƣ; 

- Bƣớc 4: Nhà đầu tƣ gửi hồ sơ đề xuất dự án đến Sở Kế hoạch và Đầu tƣ 

qua Dịch vụ công để gửi Cơ quan chủ trì thẩm định (Cơ quan chủ trì thẩm định 

là Sở Kế hoạch và Đầu tƣ hoặc Hội đồng thẩm định cơ sở do Sở Kế hoạch và 

Đầu tƣ đề xuất UBND tỉnh thành lập). 

* Trình tự thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, quyết định chủ 

trương đầu tư dự án PPP do đơn vị chuẩn bị dự án lập hoặc nhà đầu tư đề xuất 

đối với dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Hội đồng 

nhân dân cấp tỉnh được quy định như sau: 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=255192
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- Bƣớc 5: Trong thời hạn 07 ngày làm việc, Cơ quan chủ trì thẩm định 

gửi lấy ý kiến về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đầu tƣ công theo quy định 

của pháp luật về đầu tƣ công trong trƣờng hợp dự án PPP sử dụng vốn đầu tƣ 

công. Đồng thời lấy ý kiến thẩm định các cơ quan có liên quan. Cơ quan chủ trì 

thẩm định hoàn tất báo cáo thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét 

trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định 

- Bƣớc 6: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân tỉnh trình 

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét quyết định. 

- Bƣớc 7: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 

quyết định chủ trƣơng đầu tƣ dự án và gửi kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở 

Kế hoạch và Đầu tƣ và Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để trả kết quả 

cho nhà đầu tƣ (đồng thời kết quả đƣợc đính kèm theo hồ sơ thủ tục hành chính 

trên phần mềm Dịch vụ công). 

- Bƣớc 8: Bộ phận trả kết quả thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh trả kết quả cho nhà đầu tƣ. 

b) Cách thức thực hiện:   

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ  của Sở Kế hoạch 

và Đầu tƣ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.  

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ:  

- Hồ sơ thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi bao gồm: 

+ Văn bản đề nghị thẩm định; 

+ Dự thảo tờ trình đề nghị quyết định chủ trƣơng đầu tƣ; 

+ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; 

+ Văn bản chấp thuận việc nhà đầu tƣ lập báo cáo nghiên cứu tiền khả 

thi; 

+ Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án PPP theo quy định 

của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công (trƣờng hợp dự án sử dụng tài 

sản công làm vốn nhà nƣớc hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ 

tầng); 

+ Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án. 

- Hồ sơ đề nghị quyết định chủ trương đầu tư dự án PPP bao gồm: 

+ Tờ trình đề nghị quyết định chủ trƣơng đầu tƣ; 

+ Dự thảo quyết định chủ trƣơng đầu tƣ; 

+ Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; 

+ Báo cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; báo cáo thẩm tra 

đối với dự án do Quốc hội quyết định chủ trƣơng đầu tƣ; 

+ Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án. 
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* Số lƣợng hồ sơ: 03 bộ (01 bộ nộp qua Dịch vụ công và 02 bộ hồ sơ 

gốc gửi qua dịch vụ bƣu chính công ích). 

d) Thời hạn giải quyết 

- Thời gian thẩm định: Không quá 20 ngày làm việc. 

- Thời hạn phê duyệt quyết định chủ trƣơng đầu tƣ: Không quá 10 ngày 

làm việc. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch 

và Đầu tƣ, Hội đồng thẩm định cơ sở (nếu thành lập). 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính 

- Báo cáo thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án PPP do nhà 

đầu tƣ đề xuất. 

- Quyết định phê duyệt chủ trƣơng đầu tƣ dự án PPP do nhà đầu tƣ đề 

xuất. 

h) Lệ phí (nếu có và văn bản quy định về phí, lệ phí): Không có. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm) 

Các Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 

29/3/2021 quy định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành Luật Đầu tƣ theo phƣơng 

thức đối tác công tƣ bao gồm: 

- Phụ lục I: Mẫu kế hoạch thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi 

hoặc báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; 

- Phụ lục II - Mẫu số 01: Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án PPP; 

- Phụ lục II - Mẫu số 02: Báo cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả 

thi dự án PPP; 

- Phụ lục II - Mẫu số 03: Nghị quyết/Quyết định chủ trƣơng đầu tƣ dự án 

PPP. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có) 

- Dự án PPP do nhà đầu tƣ đề xuất phải đáp ứng các điều kiện sau đây: 

+ Phù hợp với điều kiện lựa chọn dự án để đầu tƣ theo phƣơng thức PPP 

quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 1 Điều 14 của Luật PPP; 

+ Không trùng với dự án PPP đang đƣợc cơ quan có thẩm quyền tổ chức 

lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi hoặc đã chấp thuận nhà đầu tƣ khác lập báo 

cáo nghiên cứu tiền khả thi; 

+ Phù hợp với chiến lƣợc, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của quốc 

gia và quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch. 

- Dự án do nhà đầu tƣ đề xuất phải tổ chức đấu thầu rộng rãi hoặc đàm 

phán cạnh tranh theo quy định tại Điều 37 hoặc Điều 38 của Luật PPP. 
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l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đầu tƣ theo phƣơng thức đối tác công tƣ số 64/2020/QH14 ngày 

18/6/2020; 

- Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 quy định chi tiết và 

hƣớng dẫn thi hành Luật Đầu tƣ theo phƣơng thức đối tác công tƣ. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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PHỤ LỤC I 

MẪU KẾ HOẠCH THẨM ĐỊNH 
(Kèm theo Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ) 

_______________ 

 

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH 

[CẤP] 

___________ 

DỰ ÁN [Tên dự án] 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

_______________________ 

Địa điểm, ngày    tháng    năm 

  

 

KẾ HOẠCH THẨM ĐỊNH 

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI hoặc 

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI DỰ ÁN 

[tên dự án] 

 

I. NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG THẨM ĐỊNH 

1. Nhiệm vụ thẩm định 

- Thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi [Tên dự án] để báo 

cáo [cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư] xem xét, quyết định. 

Hoặc 

- Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi [Tên dự án] để báo cáo [cấp có 

thẩm quyền phê duyệt dự án] xem xét, quyết định. 

2. Cơ sở pháp lý tổ chức thẩm định 

Luật, Nghị định, Thông tƣ và các văn bản của cấp có thẩm quyền có liên 

quan. 

3. Nội dung thẩm định 

- Thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án PPP [hoặc nội dung 

điều chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án PPP] theo quy định tại Điều 

15 của Luật PPP [hoặc Điều 18 của Luật PPP]. 

Hoặc 

- Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP [hoặc nội dung điều 

chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP] theo quy định tại Điều 20 của 

Luật PPP [hoặc Điều 24 của Luật PPP]. 

II. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH 

1. Phân công nhiệm vụ chi tiết cho các thành viên Hội đồng thẩm định 

- Xác định nội dung thẩm định chi tiết cho các thành viên Hội đồng thẩm 

định, cụ thể nhƣ sau: 
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(a) Đối với kế hoạch thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (hoặc nội 

dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi). 

STT Nội dung thẩm định 
Hình thức 

đánh giá 

Thành viên HĐTĐ chịu 

trách nhiệm chính theo 

chức năng quản lý nhà 

nƣớc đƣợc phân công 

1 

Sự phù hợp với điều kiện lựa 

chọn dự án để đầu tƣ theo 

phƣơng thức PPP quy định 

tại Điều 14 của Luật PPP 

Báo cáo bằng 

văn bản 

Tất cả các thành viên Hội 

đồng 

2 

Sự phù hợp với căn cứ lập 

báo cáo nghiên cứu tiền khả 

thi quy định tại khoản 2 Điều 

14 của Luật PPP 

Báo cáo bằng 

văn bản 

Thành viên Hội đồng thuộc 

cơ quan, đơn vị [ghi tên cơ 

quan, đơn vị] 

3 
Hiệu quả đầu tƣ; khả năng 

thu hồi vốn cho nhà đầu tƣ 

Báo cáo bằng 

văn bản 

Thành viên Hội đồng thuộc 

cơ quan, đơn vị [ghi tên cơ 

quan, đơn vị] 

4 
Sự phù hợp của loại hợp 

đồng dự án PPP 

Báo cáo bằng 

văn bản 

Thành viên Hội đồng thuộc 

cơ quan, đơn vị [ghi tên cơ 

quan, đơn vị] 

5 

Cơ chế chia sẻ phần giảm 

doanh thu (nếu đề xuất áp 

dụng) 

Báo cáo bằng 

văn bản 

Thành viên Hội đồng thuộc 

cơ quan, đơn vị [ghi tên cơ 

quan, đơn vị] 

6 

Nguồn vốn và khả năng cân 

đối vốn đối với dự án PPP có 

sử dụng vốn nhà nƣớc. 

Báo cáo bằng 

văn bản 

Thành viên Hội đồng thuộc 

cơ quan, đơn vị [ghi tên cơ 

quan, đơn vị] 

7 
Các nội dung liên quan đến 

tổ chức lựa chọn nhà đầu tƣ 

Báo cáo bằng 

văn bản 

Thành viên Hội đồng thuộc 

cơ quan, đơn vị [ghi tên cơ 

quan, đơn vị] 

(b) Đối với kế hoạch thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi (hoặc nội 

dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi): 

STT Nội dung thẩm định 
Hình thức 

đánh giá 

Thành viên HĐTĐ chịu 

trách nhiệm chính theo 

chức năng quản lý nhà 

nƣớc đƣợc phân công 

1 
Sự phù hợp với căn cứ pháp 

lý 

Báo cáo bằng 

văn bản 

Tất cả các thành viên Hội 

đồng 

2 Sự cần thiết đầu tƣ 
Báo cáo bằng 

văn bản 

Thành viên Hội đồng thuộc 

cơ quan, đơn vị [ghi tên cơ 

quan, đơn vị] 
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3 

Sự phù hợp với yêu cầu về 

phƣơng án kỹ thuật, công 

nghệ, tiêu chuẩn chất lƣợng 

của công trình, hệ thống cơ 

sở hạ tầng hoặc sản phẩm, 

dịch vụ công. Việc thẩm 

định các nội dung về hồ sơ 

thiết kế, kỹ thuật, công nghệ, 

tiêu chuẩn chất lƣợng đƣợc 

thực hiện theo quy định của 

pháp luật về xây dựng, pháp 

luật khác có liên quan 

Báo cáo bằng 

văn bản 

Thành viên Hội đồng thuộc 

cơ quan, đơn vị [ghi tên cơ 

quan, đơn vị] 

4 
Sự phù hợp của loại hợp 

đồng dự án PPP 

Báo cáo bằng 

văn bản 

Thành viên Hội đồng thuộc 

cơ quan, đơn vị [ghi tên cơ 

quan, đơn vị] 

5 

Tính khả thi về tài chính; 

phƣơng án tổ chức quản lý, 

kinh doanh hoặc cung cấp 

sản phẩm, dịch vụ công 

Báo cáo bằng 

văn bản 

Thành viên Hội đồng thuộc 

cơ quan, đơn vị [ghi tên cơ 

quan, đơn vị] 

6 Hiệu quả kinh tế - xã hội 
Báo cáo bằng 

văn bản 

Thành viên Hội đồng thuộc 

cơ quan, đơn vị [ghi tên cơ 

quan, đơn vị] 

7 
Các nội dung liên quan đến 

tổ chức lựa chọn nhà đầu tƣ 

Báo cáo bằng 

văn bản 

Thành viên Hội đồng thuộc 

cơ quan, đơn vị [ghi tên cơ 

quan, đơn vị] 

- Xác định cách thức phối hợp giữa các thành viên Hội đồng. 

- Phân chia nhóm làm việc và nhiệm vụ của từng nhóm (nếu cần). 

2. Đề xuất về thuê tƣ vấn thẩm tra (nếu có) 

- Căn cứ pháp lý. 

- Nhiệm vụ của tƣ vấn thẩm tra (Yêu cầu đối với tƣ vấn thẩm tra có thể 

đƣợc đính kèm Kế hoạch thẩm định dƣới dạng Phụ lục). 

- Dự kiến số lƣợng vị trí chuyên gia cần thiết để thực hiện nhiệm vụ thẩm 

tra gắn với từng nội dung trong báo cáo thẩm định; xác định nhiệm vụ cụ thể 

của các chuyên gia tùy theo từng nội dung trong báo cáo thẩm định và nhu cầu 

sử dụng chuyên gia; dự kiến chi phí cần thiết và có dự toán chi phí kèm theo. 

- Kế hoạch, quy trình thủ tục lựa chọn tƣ vấn thẩm tra. 

3. Địa điểm và phƣơng tiện làm việc 

Xác định địa điểm, phƣơng tiện để Hội đồng thẩm định thực hiện nhiệm 

vụ, lƣu trữ hồ sơ, thực hiện khảo sát (nếu có) và các điều kiện cần thiết khác để 

thực hiện nhiệm vụ. 
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4. Chi phí thẩm định, thẩm tra (có thể lập Thuyết minh dự toán đính kèm 

Kế hoạch thẩm định dƣới dạng Phụ lục) 

- Dự kiến chi phí thẩm tra (nếu có). 

- Dự kiến chi phí thẩm định. 

- Đơn vị chịu trách nhiệm thanh toán chi phí thẩm định, thẩm tra theo 

đúng quy định của pháp luật. 

III. THỜI GIAN VÀ CHƢƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA HỘI 

ĐỒNG 

1. Chƣơng trình làm việc 

- Dự kiến thời gian tổ chức các cuộc họp thẩm định; thời gian để các 

thành viên Hội đồng thẩm định gửi lại báo cáo thẩm định cho cơ quan thƣờng 

trực Hội đồng tổng hợp; thời gian để cơ quan thƣờng trực Hội đồng thẩm định 

tổng hợp, hoàn thiện và trình Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng phê duyệt báo cáo 

thẩm định. 

- Dự kiến thời gian lựa chọn tƣ vấn thẩm tra, thời gian làm việc của tƣ 

vấn thẩm tra. 

2. Thời gian và tiến độ báo cáo 

- Dự kiến thời gian và tiến độ báo cáo. 

- Các yêu cầu về chế độ báo cáo, số lƣợng báo cáo, thời gian nộp báo 

cáo, nội dung tƣơng ứng từng báo cáo. 

3. Trách nhiệm của các bên tham gia thẩm định, thẩm tra. 

Trên cơ sở nội dung thẩm định, thẩm tra, nêu rõ trách nhiệm của các bên 

tham gia thực hiện thẩm định, thẩm tra, phối hợp giữa các bên thực hiện theo 

quy định lại Nghị định này. 

  



 

23 

 

 

PHỤ LỤC II 

(Kèm theo Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ) 

_______________ 

 

Mẫu số 01 Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án PPP 

Mẫu số 02 Báo cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án PPP 
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Mẫu số 01 

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI DỰ ÁN PPP 

__________ 

 

Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (BCNCTKT) là tài liệu trình bày các nội 

dung nghiên cứu sơ bộ về sự cần thiết, tính khả thi và hiệu quả của dự án. Phụ lục 

này hƣớng dẫn các nội cung đƣợc trình bày trong BCNCTKT để cấp có thẩm 

quyền quyết định chủ trƣơng đầu tƣ dự án PPP. 

Căn cứ tính chất, quy mô, lĩnh vực, loại hợp đồng của dự án, đơn vị chuẩn 

bị dự án hoặc nhà đầu tƣ lập BCNCTKT theo các nội dung đƣợc hƣớng dẫn dƣới 

đây. Trƣờng hợp áp dụng Mẫu này để trình bày các nội dung điều chỉnh 

BCNLTKT, đơn vị chuẩn bị dự án hoặc nhà đầu tƣ sắp xếp, lựa chọn các nội 

dung phù hợp. 

A. THÔNG TIN CƠ BẢN CỦA DỰ ÁN 

Tóm tắt về thuyết minh thông tin cơ bản của dự án, bao gồm: 

1. Tên dự án. 

2. Tên cơ quan có thẩm quyền. 

3. Tên đơn vị chuẩn bị dự án hoặc nhà đầu tƣ đề xuất dự án. 

4. Địa điểm, quy mô, công suất dự án, diện tích sử dụng đất. 

5. Yêu cầu về kỹ thuật. 

6. Sơ bộ tổng mức đầu tƣ. 

7. Vốn nhà nƣớc trong dự án PPP (nếu có). 

8. Loại hợp đồng dự án. 

9. Các chỉ tiêu chính thuộc phƣơng án tài chính sơ bộ. 

10. Thời gian thực hiện dự án. 

11. Ƣu đãi và bảo đảm đầu tƣ. 

12. Tên bên mời thầu, hình thức lựa chọn nhà đầu tƣ và thời gian tổ chức 

lựa chọn nhà đầu tƣ (đối với trƣờng hợp dự án ứng dụng công nghệ cao, công 

nghệ mới). 

B. CĂN CỨ LẬP BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI 

Liệt kê các văn bản pháp lý chủ yếu làm căn cứ lập BCNCTKT, bao gồm: 

1. Các Luật, Nghị định và Thông tƣ hƣớng dẫn liên quan đến việc triển 

khai dự án theo phƣơng thức PPP. 

2. Các Luật, Nghị định và Thông tƣ hƣớng dẫn liên quan đến ngành, lĩnh 

vực đầu tƣ của dự án. 
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3. Các nghị quyết hoặc quyết định phê duyệt chiến lƣợc, kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội của quốc gia và quy hoạch có liên quan theo quy định của 

pháp luật về quy hoạch. 

C. THÀNH PHẦN HỒ SƠ TRÌNH 

Liệt kê thành phần hồ sơ trình tƣơng ứng với từng giai đoạn 

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH BCNCTKT 

(HOẶC NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH BCNCTKT) 

1. Văn bản để nghị thẩm định. 

2. Dự thảo tờ trình đề nghị quyết định chủ trƣơng đầu tƣ (hoặc điều chỉnh 

chủ trƣơng đầu tƣ) 

3. BCNCTKT (hoặc nội dung điều chỉnh BCNCTKT). 

4. Văn bản chấp thuận việc nhà đầu tƣ lập BCNCTKT (Trƣờng hợp dự án 

do nhà đầu tƣ đề xuất). 

5. Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án PPP theo quy định 

của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công (trƣờng hợp dự án sử dụng tài sản 

công làm vốn nhà nƣớc hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng). 

6. Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án. 

II. THÀNH PHẦN HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƢƠNG 

ĐẦU TƢ (HOẶC ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ) 

1. Tờ trình đề nghị quyết định chủ trƣơng đầu tƣ (hoặc điều chỉnh chủ 

trƣơng đầu tƣ). 

2. Dự thảo quyết định chủ trƣơng đầu tƣ (hoặc quyết định điều chỉnh chủ 

trƣơng đầu tƣ). 

3. BCNCTKT (hoặc nội dung điều chỉnh BCNCTKT. 

4. Báo cáo thẩm định BCNCTKT: báo cáo thẩm tra đối với dự án do Quốc 

hội quyết định chủ trƣơng đầu tƣ (hoặc báo cáo thẩm định, thẩm tra đối với các 

nội dung điều chỉnh). 

5. Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án. 

D. NỘI DUNG BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI 

I. SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƢ DỰ ÁN 

1. Bối cảnh chung 

- Thuyết minh sơ bộ bối cảnh chung về kinh tế - xã hội của quốc gia, địa 

phƣơng trong giai đoạn dự án đƣợc triển khai. 

- Đánh giá tổng quan về ngành, lĩnh vực mà dự án đề xuất, các ảnh hƣởng 

trực tiếp, gián tiếp của các quy định pháp luật chuyên ngành đối với dự án. 

- Phân tích sự phù hợp của dự án đối với chiến lƣợc, kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội của quốc gia và quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp 

luật về quy hoạch. 
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2. Hiện trạng khu vực thực hiện dự án 

- Trƣờng hợp dự án khởi công mới, thuyết minh về hiện trạng, thực trạng 

của khu vực, địa điểm sẽ triển khai dự án. 

- Trƣờng hợp dự án khởi công mới, sửa chữa, nâng cấp, đánh giá bổ sung 

hiện trạng của công trình cần cải tạo, sửa chữa, nâng cấp. 

- Trƣờng hợp dự án áp dụng loại hợp đồng O&M, đánh giá hiện trạng công 

trình, hệ thống cơ sở hạ tầng thuộc dự án; máy móc, thiết bị và các loại tài sản 

khác có liên quan. 

3. Các dự án có liên quan 

Nêu thông tin cơ bản về các dự án có liên quan và ảnh hƣởng tích cực, tiêu 

cực của các dự án đó đối với dự án đƣợc đề xuất. 

4. Lợi thế của việc đầu tƣ theo phƣơng thức PPP 

Phân tích lợi thế đối với dự án khi đầu tƣ theo phƣơng thức PPP so với 

phƣơng thức đầu tƣ khác trên cơ sở các nội dung: Khả năng thu hút nguồn vốn, 

công nghệ, kinh nghiệm quản lý của khu vực tƣ nhân; khả năng phân chia rủi ro 

giữa các bên có liên quan và các nội dung khác. 

5. Tác động của việc thực hiện dự án đối với cộng đồng, dân cƣ 

Phân tích tác động cửa việc thực hiện dự án theo phƣơng thức PPP đến xã 

hội (tái định cƣ, đền bù, bình đẳng giới, tạo cơ hội việc làm...) đối với cộng đồng, 

dân cƣ trong phạm vi dự án. 

II. THÔNG TIN SƠ BỘ VỀ DỰ ÁN 

1. Mục tiêu của dự án 

Thuyết minh sơ bộ các mục tiêu tổng thể và mục tiêu cụ thể mà dự án cần 

đạt đƣợc trong bối cảnh, hiện trạng đã phân tích ở các mục trên. 

2. Quy mô, công suất của dự án 

Phân tích sơ bộ nhu cầu sử dụng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng; sản 

phẩm, dịch vụ công đƣợc cung cấp trên cơ sở quy hoạch, dữ liệu khảo sát thực 

tiễn hoặc các số liệu dự báo; thuyết minh quy mô, công suất của dự án. 

3. Địa điểm thực hiện dự án 

Mô tả địa điểm, khu đất thực hiện dự án và các dự án hoặc công trình khác 

đang hoặc sắp đƣợc triển khai trong vùng lân cận có quy hoạch hoặc liên quan 

đến dự án (nếu có). 

4. Nhu cầu sử dụng đất, mặt nƣớc và tài nguyên khác (nếu có) 

Nêu diện tích, hiện trạng đất, mặt nƣớc và tài nguyên khác (nếu có) đƣợc 

sử dụng để thực hiện dự án. 

5. Phƣơng án bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ 
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Trƣờng hợp hiện trạng khu đất chƣa đƣợc giải phóng mặt bằng, thuyết 

minh sơ bộ phƣơng án bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ đối với dự án đang đƣợc đề 

xuất theo quy định hiện hành. 

III. THUYẾT MINH VỀ KỸ THUẬT 

1. Phƣơng án thiết kế sơ bộ (không áp dụng đối với loại hợp đồng O&M) 

- Nội dung phƣơng án thiết kế sơ bộ thuộc BCNCTKT đƣợc lập theo quy 

định của pháp luật về xây dựng (đối với dự án có cấu phần xây dựng) hoặc đƣợc 

lập theo quy định của pháp luật khác có liên quan (đối với dự án không có cấu 

phần xây dựng). 

- Trƣờng hợp dự án có công trình phải thực hiện thi tuyển phƣơng án kiến 

trúc theo quy định của pháp luật về kiến trúc, thuyết minh căn cứ pháp lý, sự cần 

thiết, hình thức thi tuyển, chi phí, kế hoạch và nội dung liên quan khác của việc 

tổ chức thi tuyển phƣơng án kiến trúc. 

2. Sơ bộ yêu cầu về chất lƣợng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng của dự 

án; sản phẩm, dịch vụ công đƣợc cung cấp 

- Căn cứ quy mô, công suất của dự án, tiêu chuẩn, định mức của ngành, 

tính sẵn có và khả năng ứng dụng thực tiễn của công nghệ, phân tích một số 

phƣơng án có thể áp dụng và đề xuất phƣơng án phù hợp, làm cơ sở để tính toán 

tổng mức đầu tƣ của dự án. BCNCTKT cần nêu rõ việc nhà đầu tƣ đƣợc đề xuất 

phƣơng án kỹ thuật, công nghệ khác đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, chất lƣợng 

công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng dự án, sản phẩm, dịch vụ công đƣợc cung cấp 

và mang lại hiệu quả cao hơn cho dự án. 

- Sơ bộ yêu cầu về chất lƣợng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng của dự 

án; sản phẩm, dịch vụ công đƣợc cung cấp. 

- Trƣờng hợp dự án có yếu tố đặc biệt cần áp dụng giải pháp đổi mới sáng 

tạo nhằm rút ngắn tiến độ và hoàn thành xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ 

tầng trong một khoảng thời gian nhất định, đạt mức tiết kiệm năng lƣợng cao, bảo 

vệ môi trƣờng đối với dự án thuộc nhóm có nguy cơ tác động xấu đến môi trƣờng 

mức độ cao theo pháp luật về bảo vệ môi trƣờng, thuyết minh sự cần thiết, phù 

hợp và lý do áp dụng. 

- Đối với dự án áp dụng loại hợp đồng O&M, căn cứ phân tích về hiện 

trạng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng thuộc dự án; máy móc, thiết bị và các 

loại tài sản khác có liên quan, thuyết minh yêu cầu về việc vận hành công trình, 

hệ thống cơ sở hạ tầng của dự án nhằm cung cấp sản phẩm, dịch vụ công. 

3. Phƣơng án phân chia dự án thành phần (nếu có) 

Trƣờng hợp dự án PPP dự kiến đƣợc tách thành một số dự án thành phần, 

thuyết minh phƣơng án, cơ sở, mục tiêu của việc phân chia. 

IV. ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI; TÁC ĐỘNG 

MÔI TRƢỜNG CỦA DỰ ÁN 

1. Xác định các yếu tố chi phí và lợi ích về mặt kinh tế - xã hội 
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Xác định sơ bộ các yếu tố chi phí và lợi ích về mặt kinh tế - xã hội của dự 

án theo các nhóm yếu tố dƣới đây: 

- Nhóm yếu tố có thể định lƣợng và quy đổi đƣợc thành tiền (đƣợc sử dụng 

để tính toán tỷ số lợi ích trên chi phí về kinh tế). 

- Nhóm yếu tố có thể định lƣợng nhƣng không định giá đƣợc (ví dụ: Lợi 

ích do cải thiện về môi trƣờng, lợi ích do thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế, gia tăng 

việc làm...). 

- Nhóm yếu tố chỉ có thể định tính (ví dụ: Lợi ích do tăng tính kết nối giữa 

các vùng sản xuất và đầu mối tiêu thụ, cải thiện chất lƣợng cuộc sống của ngƣời 

dân vùng dự án...). 

2. Sơ bộ phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án thông qua tỷ số lợi 

ích trên chi phí về kinh tế (BCR) 

Tỷ số lợi ích trên chi phí về kinh tế (BCR) là tỷ số giữa tổng lợi ích mà 

việc đầu tƣ mang lại trên tổng chi phí bỏ ra trong quá trình đầu tƣ và khai thác, 

đƣợc quy về giá trị hiện tại. Để đảm bảo dự án đạt hiệu quả kinh tế - xã hội, BCR 

yêu cầu lớn hơn 1 (>1) và đƣợc tính toán sơ bộ trong bƣớc lập BCNCTKT theo 

công thức sau: 

 

Trong đó: 

Bt: sơ bộ giá trị lợi ích năm thứ t; 

Ct: sơ bộ giá trị chi phí năm thứ t; 

t: năm trong vòng đời dự án (0, 1, 2,..., n); 

n: số năm hoạt động của dự án (thời hạn hợp đồng dự án); 

re: tỷ suất chiết khấu kinh tế của dự án (Giá trị re đƣợc xác định theo quy 

định của từng ngành. Trƣờng hợp chƣa đƣợc quy định cụ thể thì đơn vị lập 

BCNCTKT có thể tham khảo giá trị re = 10% hoặc đề xuất giá trị tính toán khác 

nhƣng cần có thuyết minh về lý do lựa chọn giá trị đó). 

3. Kết luận sơ bộ về hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án 

Trên cơ sở phân tích theo hƣớng dẫn nêu trên, kết luận sơ bộ về hiệu quả 

kinh tế - xã hội của dự án. 

Trƣờng hợp không đủ điều kiện xác định các yếu tố chi phí và lợi ích có 

thể định lƣợng và quy đổi đƣợc thành tiền làm cơ sở để tính toán tỷ số lợi ích trên 

chi phí về kinh tế của dự án, kết luận sơ bộ về hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án 

trên cơ sở các nhóm yếu tố còn lại. 

4. Tác động môi trƣờng 
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Đánh giá sơ bộ tác động môi trƣờng theo quy định của pháp luật về bảo vệ 

môi trƣờng nhƣ đối với dự án đầu tƣ công. 

5. Yêu cầu về quốc phòng, an ninh quốc gia, bảo vệ bí mật nhà nƣớc (nếu 

có) 

Thuyết minh các yếu tố bảo đảm yêu cầu về quốc phòng, an ninh quốc gia, 

bảo vệ bí mật nhà nƣớc. 

6. Tác động đối với việc triển khai các cam kết quốc tế về đầu tƣ 

Thuyết minh sơ bộ tác động của dự án đối với việc triển khai các cam kết 

quốc tế về đầu tƣ. 

V. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN 

1. Các thông số đầu vào sử dụng trong mô hình tài chính 

- Chi phí trong suốt vòng đời dự án: Chi phí trong suốt vòng đời dự án 

gồm tổng mức đầu tƣ và chi phí khai thác, vận hành trong suốt vòng đời dự án. 

Trong đó, tổng mức đầu tƣ đƣợc xác định theo pháp luật về xây dựng đối với dự 

án có cấu phần xây dựng hoặc theo pháp luật khác có liên quan đối với dự án 

không có cấu phần xây dựng. Chi phí khai thác, vận hành trong suốt vòng đời dự 

án bằng các chi phí liên quan đến vận hành và bảo dƣỡng công trình dự án; các 

chi phí nhân lực để vận hành và bảo dƣỡng công trình dự án; chi phí quản lý dự 

án; chi phí tƣ vấn giám sát, dự phòng... 

- Doanh thu: Xác định doanh thu của dự án qua từng năm (doanh thu ở 

mức căn bản, doanh thu ở mức tối đa và doanh thu ở mức tối thiểu) trên cơ sở các 

nội dung về dự báo nhu cầu; giá, phí sản phẩm, dịch vụ và các khoản thu khác 

của dự án (xem xét cơ sở pháp lý để xác định giá, phí; dự kiến lộ trình tăng giá, 

phí). 

- Các thông số đầu vào khác: Lãi vay, thời gian vay; tỷ lệ lạm phát; tỷ giá; 

tỷ lệ khấu hao và các thông số khác. 

2. Dự báo nhu cầu 

- Phân tích lƣu lƣợng, nhu cầu sử dụng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng, 

sản phẩm, dịch vụ công đƣợc cung cấp. 

- Dự báo tốc độ tăng trƣởng của nhu cầu trong tƣơng lai, làm cơ sở xem 

xét hiệu quả kinh tế xã hội và phân tích sơ bộ phƣơng án tài chính. 

- Phân tích khả năng chi trả của cộng đồng ngƣời sử dụng, tổ chức bao tiêu 

đối với dự án áp dụng loại hợp đồng BOT, BTO, BOO, O&M. 

3. Phƣơng án tài chính sơ bộ của dự án 

Trình bày nội dung phƣơng án tài chính sơ bộ (nội dung chi tiết thực hiện 

theo hướng dẫn của Chính phủ tại Nghị định quy định chi tiết cơ chế tài chính 

trong dự án PPP), bao gồm: 

- Tổng mức đầu tƣ: Trên cơ sở các thuyết minh về kỹ thuật đƣợc lựa chọn, 

BCNCTKT xác định sơ bộ tổng mức đầu tƣ của dự án. 
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- Cơ cấu nguồn vốn của nhà đầu tƣ/doanh nghiệp dự án (vốn chủ sở hữu, 

vốn vay và các nguồn vốn hợp pháp khác) và phƣơng án huy động vốn giả định; 

thời gian vay, kỳ hạn phát hành trái phíếu doanh nghiệp (nếu có); chi phí huy 

động vốn: lãi suất vốn vay, lãi suất phát hành trái phíếu doanh nghiệp (nếu có) và 

chi phí cần thiết liên quan đến huy động vốn (nếu có); 

- Vốn nhà nƣớc tham gia trong dự án dự kiến (nếu có), cụ thể bao gồm: 

+ Vốn hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng thuộc dự án PPP: 

vốn đầu tƣ công, giá trị tài sản công (đƣợc xác định trong quyết định sử dụng tài 

sản công để tham gia dự án PPP theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng 

tài sản công); 

+ Vốn thanh toán (bao gồm phƣơng thức thanh toán) cho nhà đầu tƣ thực 

hiện dự án áp dụng loại hợp đồng BTL, BLT; 

+ Vốn nhà nƣớc để chi trả kinh phí bồi thƣờng, giải phóng mặt bằng, hỗ 

trợ tái định cƣ, hỗ trợ xây dựng công trình tạm. 

- Phƣơng án thu hồi vốn đầu tƣ và lợi nhuận của nhà đầu tƣ trong trƣờng 

hợp áp dụng loại hợp đồng BOT, BTO, BOO và O&M. 

- Giá trị tối thiểu nộp ngân sách nhà nƣớc (đối với dự án áp dụng loại hợp 

đồng O&M). 

- Thời hạn hợp đồng dự án. Đối với dự án áp dụng loại hợp đồng O&M, 

thời hạn hợp đồng dự án đƣợc xác định căn cứ yêu cầu về kỹ thuật, công nghệ 

của từng loại công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng, thời gian cần sửa chữa định kỳ 

hoặc thời gian sử dụng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng theo quy định của pháp 

luật. 

- Đề xuất ƣu đãi đảm bảo phƣơng án tài chính của dự án (nếu có). 

- Dự kiến các khoản chi phí của dự án trong thời gian vận hành. 

- Các thông số đầu vào, chỉ tiêu tài chính. 

4. Các chỉ tiêu tài chính xem xét tính khả thi của dự án 

Căn cứ nội dung sơ bộ phƣơng án tài chính và các thông số đầu vào của 

mô hình tài chính, tính khả thi về tài chính của dự án đƣợc xem xét trên cơ sở chỉ 

tiêu Giá trị hiện tại ròng tài chính (NPV). 

NPV của dự án là giá trị hiện tại của đồng tiền thuần trong suốt vòng đời 

dự án. Để đảm bảo dự án đạt hiệu quả tài chính, NPV phải dƣơng (>0) và đƣợc 

tính theo công thức sau: 

 

Trong đó: 

CFt: giá trị đồng tiền thuần là khoản chênh lệch giữa số tiền thu đƣợc 

(đồng tiền vào) và số tiền chi ra (đồng tiền ra) của dự án tại năm thứ t; 
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t: năm trong vòng đời dự án (0, 1, 2,..., n); 

n: số năm hoạt động của dự án (thời hạn hợp đồng dự án); 

r: tỷ suất chiết khấu. 

5. Đánh giá phƣơng án tài chính và kết luận sơ bộ về tính khả thi tài chính 

của dự án 

Trên cơ sở các phân tích tại các Mục nêu trên, căn cứ tính chất của từng 

loại hợp đồng dự án, kết luận sơ bộ về tính khả thi tài chính của dự án. 

VI. MỘT SỐ NỘI DUNG KHÁC 

1. Loại hợp đồng dự án 

Xác định loại hợp đồng phù hợp với dự án căn cứ thuyết minh về các nội 

dung sau: 

- Phƣơng án kỹ thuật, công nghệ sơ bộ. 

- Phƣơng án tài chính sơ bộ (dự báo nhu cầu, nguồn thu và khả năng thu 

hồi vốn cho nhà đầu tƣ, thời gian hoàn vốn và thời hạn hợp đồng dự án) khả năng 

chi trả của cộng đồng ngƣời sử dụng, tổ chức bao tiêu đối với dự án áp dụng loại 

hợp đồng BOT, BTO, BOO, O&M). 

- Vai trò, trách nhiệm, phân bổ và quản lý rủi ro liên quan đến thực hiện dự 

án giữa cơ quan có thẩm quyền và nhà đầu tƣ trong suốt vòng đời dự án. 

2. Phân tích rủi ro trong quá trình thực hiện dự án 

- Thuyết minh sơ bộ một số rủi ro chính có thể phát sinh trong suốt vòng 

đời dự án, bao gồm: Rủi ro về pháp lý (thay đổi chính sách, pháp luật), rủi ro về 

quyền sử dụng đất, rủi ro về môi trƣờng, rủi ro về kỹ thuật, công nghệ đƣợc lựa 

chọn, rủi ro về thiết kế và xây dựng, rủi ro về tài khóa (ngân sách trung ƣơng, địa 

phƣơng, khả năng cung cấp bảo lãnh...), rủi ro về doanh thu (nhu cầu của thị 

trƣờng, lƣu lƣợng...), rủi ro vận hành... 

- Phân tích cơ chế phân bổ, quản lý rủi ro và trách nhiệm của các bên trong 

việc quản lý rủi ro, xác định một số biện pháp giảm thiểu các rủi ro (bảo hiểm rủi 

ro, dự phòng nguồn xử lý khi có sự cố ô nhiễm môi trƣờng, cơ chế chia sẻ phần 

giảm doanh thu...). 

3. Ƣu đãi, bảo đảm đầu tƣ 

Đề xuất ƣu đãi đầu tƣ (bao gồm ƣu đãi đặc thù của ngành, lĩnh vực hoặc 

của địa phƣơng), các loại hình bảo lãnh, bảo đảm của Chính phủ và điều kiện 

kèm theo cũng nhƣ các nghĩa vụ cần thiết khác trong thời gian thực hiện hợp 

đồng dự án. 

4. Cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu 

Căn cứ phân tích sơ bộ một số rủi ro chính có thể phát sinh trong suốt vòng 

đời dự án và các điều kiện quy định tại Điều 82 của Luật PPP, thuyết minh lý do 

và đề xuất phƣơng án áp dụng cơ chế chia sẻ rủi ro về doanh thu giữa nhà nƣớc 
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và doanh nghiệp dự án (bao gồm: biện pháp phải thực hiện trƣớc khi áp dụng; 

thời gian áp dụng; thời điểm bắt đầu áp dụng cơ chế và nội dung cần thiết khác). 

5. Tổ chức quản lý thực hiện dự án PPP 

- Thuyết minh hình thức, cơ cấu tổ chức quản lý thực hiện dự án của cơ 

quan có thẩm quyền, nhà đầu tƣ, doanh nghiệp dự án đối với từng giai đoạn cụ 

thể; phƣơng thức để cơ quan có thẩm quyền phối hợp với nhà đầu tƣ, doanh 

nghiệp dự án trong quá trình thực hiện dự án. 

- Thuyết minh sơ bộ các nội dung quản lý thực hiện dự án bao gồm: nội 

dung và phƣơng thức giám sát chất lƣợng công trình; giám sát thực hiện hợp 

đồng dự án, đảm bảo cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ổn định, liên tục; phƣơng 

thức nhà đầu tƣ, doanh nghiệp dự án thực hiện kinh doanh, khai thác công trình 

dự án, cung cấp dịch vụ. 

6. Lựa chọn nhà đầu tƣ 

- Đối với dự án ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới, xác định: Tên 

bên mời thầu; hình thức lựa chọn nhà đầu tƣ; thời gian tổng thể và các mốc thời 

gian dự kiến tổ chức đàm phán cạnh tranh (dạng bảng theo dõi tiến độ). 

- Đối với dự án có yêu cầu về quốc phòng, an ninh quốc gia, bảo vệ bí mật 

nhà nƣớc, thuyết minh về cơ sở áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tƣ. Trƣờng 

hợp đề xuất áp dụng hình thức chỉ định nhà đầu tƣ, thuyết minh sự cần thiết, cơ 

sở pháp lý và nội dung dự kiến báo cáo Thủ tƣớng Chính phủ. 

- Đối với dự án thuộc ngành, nghề chƣa đƣợc tiếp cận thị trƣờng đối với 

nhà đầu tƣ nƣớc ngoài theo quy định của pháp luật về đầu tƣ, thuyết minh về cơ 

sở áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tƣ trong nƣớc phù hợp với các cam kết 

quốc tế về đầu tƣ. 

7. Kế hoạch thực hiện dự án 

Thời gian thực hiện dự án: Dự kiến thời gian chuẩn bị dự án (bao gồm thời 

gian lập, thẩm định BCNCTKT và quyết định chủ trƣơng đầu tƣ; lập, thẩm định 

báo cáo nghiên cứu khả thi và phê duyệt dự án); thời gian tổ chức lựa chọn nhà 

đầu tƣ và ký kết hợp đồng. 

8. Các nội dung khác 

- Thuyết minh sơ bộ nội dung cần khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tƣ đối 

với dự án tại bƣớc lập báo cáo nghiên cứu khả thi (trừ dự án ứng dụng công nghệ 

cao, công nghệ mới và dự án có yêu cầu về quốc phòng, an ninh quốc gia, bảo vệ 

bí mật nhà nƣớc dự kiến báo cáo Thủ tƣớng Chính phủ cho phép áp dụng hình 

thức chỉ định nhà đầu tƣ). 

- Đối với dự án có yếu tố đặc biệt cần áp dụng giải pháp đổi mới sáng tạo 

nhằm rút ngắn tiến độ và hoàn thành xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng 

trong một khoảng thời gian nhất định, đạt mức tiết kiệm năng lƣợng cao, bảo vệ 

môi trƣờng đối với dự án thuộc nhóm có nguy cơ tác động xấu đến môi trƣờng 



 

33 

 

 

mức độ cao theo pháp luật về bảo vệ môi trƣờng, thuyết minh nội dung yêu cầu 

sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tƣ. 

Đ. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Trình bày kết luận về việc dự án đáp ứng các điều kiện để đầu tƣ theo 

phƣơng thức PPP quy định tại khoản 1 Điều 14 của Luật PPP. 

Trình bày các kiến nghị cấp có thẩm quyền thực hiện thủ tục thẩm định, 

quyết định chủ trƣơng đầu tƣ dự án và xác định các nội dung cần đƣợc nghiên 

cứu chi tiết tại báo cáo nghiên cứu khả thi. 
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Mẫu số 02 

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH  

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI DỰ ÁN PPP 

_________________ 

 

Căn cứ tính chất, quy mô, lĩnh vực và nội dung của báo cáo nghiên cứu 

tiền khả thi (BCNCTKT), báo cáo thẩm định BCNCTKT đƣợc thực hiện theo các 

nội dung hƣớng dẫn dƣới đây. Hội đồng thẩm định hoặc đơn vị đƣợc giao nhiệm 

vụ thẩm định cần đƣa ra ý kiến nhận xét cụ thể đối với từng nội dung và đề xuất 

phƣơng án giải quyết trong trƣờng hợp có nội dung chƣa đồng thuận hoặc cần bổ 

sung, hoàn thiện với đơn vị chuẩn bị dự án hoặc nhà đầu tƣ đề xuất dự án. 

Trƣờng hợp áp dụng Mẫu này để thẩm định các nội dung điều chỉnh BCNCTKT, 

Hội đồng thẩm định hoặc đơn vị đƣợc giao nhiệm vụ thẩm định sắp xếp, lựa chọn 

các nội dung phù hợp. 

A. KHÁI QUÁT VỀ DỰ ÁN 

Trình bày thông tin khái quát về dự án, bao gồm: 

1. Tên dự án. 

2. Tên cơ quan có thẩm quyền. 

3. Tên đơn vị chuẩn bị dự án hoặc nhà đầu tƣ đề xuất dự án. 

4. Địa điểm, quy mô, công suất dự án, diện tích sử dụng đất. 

5. Yêu cầu về kỹ thuật. 

6. Dự kiến tổng mức đầu tƣ. 

7. Vốn nhà nƣớc trong dự án PPP (nếu có). 

8. Loại hợp đồng dự án. 

9. Các chỉ tiêu chính thuộc phƣơng án tài chính sơ bộ. 

10. Thời gian thực hiện dự án. 

11. Ƣu đãi và bảo đảm đầu tƣ. 

12. Tên bên mời thầu, hình thức lựa chọn nhà đầu tƣ và thời gian tổ chức 

lựa chọn nhà đầu tƣ (đối với trường hợp dự án ứng dụng công nghệ cao, công 

nghệ mới). 

B. TỔNG HỢP Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG 

THẨM ĐỊNH/CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CÓ LIÊN QUAN 

Tổng hợp ý kiến thẩm định của các thành viên Hội đồng thẩm định đối với 

hồ sơ BCNCTKT của dự án, trong đó nêu rõ thành viên chủ trì thẩm định các nội 

dung cụ thể tại Mục C của Báo cáo này. Trƣờng hợp không thành lập Hội đồng 

thẩm định, đơn vị đƣợc giao chủ trì thẩm định tổng hợp ý kiến các cơ quan, đơn 

vị có liên quan tại Mục này. 
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C. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH 

I. KIỂM TRA SƠ BỘ HỒ SƠ 

Đánh giá về kết luận sơ bộ về tính đầy đủ về thành phần, nội dung hồ sơ. 

II. THẨM ĐỊNH VỀ NỘI DUNG CỦA HỒ SƠ 

Sự phù hợp với điều kiện lựa chọn dự án để đầu tƣ theo phƣơng thức PPP 

Đánh giá sự phù hợp của BCNCTKT với điều kiện lựa chọn dự án để đầu 

tƣ theo phƣơng thức PPP quy định tại khoản 1 Điều 14 của Luật PPP, gồm: 

- Tính cần thiết phải đầu tƣ dự án. 

- Sự phù hợp về lĩnh vực đầu tƣ theo quy định của Luật PPP. 

- Không trùng lặp với dự án PPP đã có quyết định chủ trƣơng đầu tƣ hoặc 

quyết định phê duyệt dự án. 

- Lợi thế của việc đầu tƣ dự án theo phƣơng thức PPP so với các hình thức 

đầu tƣ khác. 

- Khả năng bố trí vốn nhà nƣớc trong trƣờng hợp có nhu cầu sử dụng vốn 

nhà nƣớc. 

2. Sự phù hợp với căn cứ lập BCNCTKT 

Đánh giá sự phù hợp của BCNCTKT với các căn cứ quy định tại khoản 2 

Điều 14 của Luật PPP, gồm: 

- Sự phù hợp của dự án với chiến lƣợc, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

của quốc gia và quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy 

hoạch. 

- Sự phù hợp của dự án với quy định của Luật PPP và pháp luật chuyên 

ngành về lĩnh vực đầu tƣ. 

- Sự phù hợp của dự án với các văn bản pháp lý có liên quan (nếu có). 

3. Hiệu quả đầu tƣ và khả năng thu hồi vốn cho nhà đầu tƣ 

a) Hiệu quả đầu tƣ của dự án 

- Đánh giá sự phù hợp của phƣơng án sơ bộ về kỹ thuật, công nghệ. 

- Trƣờng hợp dự án có yếu tố đặc biệt cần áp dụng giải pháp đổi mới sáng 

tạo nhằm rút ngắn tiến độ và hoàn thành xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ 

tầng trong một khoảng thời gian nhất định, đạt mức tiết kiệm năng lƣợng cao, bảo 

vệ môi trƣờng đối với dự án thuộc nhóm có nguy cơ tác động xấu đến môi trƣờng 

mức độ cao theo pháp luật về bảo vệ môi trƣờng, xem xét sự phù hợp của các nội 

dung này. 

- Trƣờng hợp dự án đƣợc đề xuất phân chia thành các dự án thành phần, 

xem xét sự phù hợp của đề xuất. 

- Xem xét tính hợp lý của các yếu tố chi phí, lợi ích về mặt kinh tế - xã hội, 

tỷ số lợi ích trên chi phí về kinh tế của dự án (BCR). Dự án đƣợc đánh giá là đạt 
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hiệu quả kinh tế - xã hội khi BCR lớn hơn 1 (>1). Trƣờng hợp BCNCTKT không 

xác định BCR, đánh giá tính hợp lý của các nhóm yếu tố còn lại. 

- Xem xét sự phù hợp của phần thuyết minh về tác động của dự án đối với 

môi trƣờng theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trƣờng, xã hội và các nội 

dung khác. 

- Đánh giá các yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia, bảo vệ bí 

mật nhà nƣớc của dự án, căn cứ ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. 

b) Khả năng thu hồi vốn cho nhà đầu tƣ 

- Xem xét tính hợp lý của các yếu tố tài chính đầu vào, các chỉ tiêu tài 

chính và sơ bộ phƣơng án tài chính của dự án. Dự án đạt hiệu quả tài chính khi 

NPV dƣơng (>0). 

- Đánh giá sự phù hợp của các hình thức ƣu đãi, bảo đảm đầu tƣ nhằm làm 

tăng tính khả thi của dự án theo quy định của pháp luật về đầu tƣ, đầu tƣ PPP. 

4. Sự phù hợp khi áp dụng cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu đối với dự 

án 

Trƣờng hợp BCNCTKT đề xuất áp dụng cơ chế chia sẻ phần giảm doanh 

thu, căn cứ quy mô và tính chất của dự án, đánh giá các nội dung sau: 

- Sự đáp ứng đối với các điều kiện áp dụng cơ chế chia sẻ phần giảm 

doanh thu theo quy định của pháp luật. 

- Sự phù hợp của phƣơng án chia sẻ phần giảm doanh thu. 

- Khả năng cân đối chi phí xử lý rủi ro trong phạm vi nguồn dự phòng 

ngân sách nhà nƣớc, biện pháp bảo đảm cân đối ngân sách nhà nƣớc trong trƣờng 

hợp chi trả, căn cứ ý kiến của cơ quan tài chính cấp tƣơng ứng. 

5. Nguồn vốn và khả năng cân đối vốn 

- Đối với dự án có sử dụng vốn đầu tƣ công; tổng hợp báo cáo thẩm định 

nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của cơ quan chuyên môn quản lý đầu tƣ công 

theo pháp luật về đầu tƣ công. 

- Đối với dự án sử dụng nguồn vốn chi thƣờng xuyên, nguồn thu hợp pháp 

dành để chi thƣờng xuyên của cơ quan nhà nƣớc, đơn vị sự nghiệp công lập để 

thanh toán cho doanh nghiệp dự án: tổng hợp ý kiến thẩm định của cơ quan tài 

chính cấp tƣơng ứng theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nƣớc. 

- Đối với dự án sử dụng giá trị tài sản công làm phần Nhà nƣớc tham gia: 

Tổng hợp giá trị tài sản công đƣợc xác định trong quyết định sử dụng tài sản công 

để tham gia dự án PPP. 

6. Sự phù hợp của loại hợp đồng dự án 

Đánh giá sự phù hợp của loại hợp đồng dự án trên cơ sở xem xét các yếu 

tố: 

- Nguồn thu và khả năng thu hồi vốn cho nhà đầu tƣ. 

- Thời gian hoàn vốn và thời hạn hợp đồng dự án. 
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- Tính hợp lý trong việc phân chia trách nhiệm của các bên trong quá trình 

triển khai dự án và các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro, bao gồm rủi ro 

đối với ngân sách của trung ƣơng và địa phƣơng, khả năng chi trả của cộng đồng 

ngƣời sử dụng sản phẩm, dịch vụ công của dự án. 

7. Hình thức lựa chọn nhà đầu tƣ 

- Trƣờng hợp BCNCTKT đề xuất áp dụng đàm phán cạnh tranh do dự án 

đƣợc xác định là dự án ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới, đánh giá sự phù 

hợp đề xuất này và thời gian đàm phán cạnh tranh. 

- Trƣờng hợp BCNCTKT đề xuất áp dụng lựa chọn nhà đầu tƣ trong nƣớc 

hoặc đề xuất báo cáo Thủ tƣớng Chính phủ cho phép áp dụng chỉ định nhà đầu tƣ 

do dự án cần bảo đảm yếu tố quốc phòng, an ninh quốc gia, bảo vệ bí mật nhà 

nƣớc, đánh giá sự phù hợp của đề xuất này. 

- Trƣờng hợp BCNCTKT đề xuất áp dụng lựa chọn nhà đầu tƣ trong nƣớc 

do dự án thuộc ngành, nghề chƣa đƣợc tiếp cận thị trƣờng đối với nhà đầu tƣ 

nƣớc ngoài theo pháp luật về đầu tƣ, đánh giá sự phù hợp của đề xuất này. 

8. Nội dung khác 

Xem xét sự phù hợp của các nội dung cần khảo sát sự quan tâm của nhà 

đầu tƣ. Trƣờng hợp dự án xuất hiện yếu tố đặc biệt cần áp dụng giải pháp đổi mới 

sáng tạo nhằm rút ngắn tiến độ và hoàn thành xây dựng công trình, hệ thống cơ 

sở hạ tầng trong một khoảng thời gian nhất định, đạt mức tiết kiệm năng lƣợng 

cao, bảo vệ môi trƣờng đối với dự án thuộc nhóm có nguy cơ tác động xấu mức 

độ cao đến môi trƣờng theo pháp luật về bảo vệ môi trƣờng, xem xét sự phù hợp 

các yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tƣ. 

D. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 

Trên cơ sở các phân tích nêu trên, nhận xét tổng quát về BCNCTKT và 

nêu rõ kiến nghị theo một trong hai trƣờng hợp sau đây: 

1. Trƣờng hợp BCNCTKT phù hợp với quy định của pháp luật và đƣợc 

đánh giá là đủ điều kiện để quyết định chủ trƣơng đầu tƣ theo phƣơng thức PPP, 

kiến nghị cấp có thẩm quyền: 

a) Phê duyệt chủ trƣơng đầu tƣ dự án. Đối với dự án do nhà đầu tƣ đề xuất, 

phê duyệt chủ trƣơng đầu tƣ dự án đồng thời kiến nghị cấp có thẩm quyền giao 

nhà đầu tƣ tổ chức lập BCNCKT. 

b) Giao đơn vị chuẩn bị dự án căn cứ ý kiến thẩm định BCNCTKT hoàn 

thiện các nội dung liên quan trong thông báo mới khảo sát và tổ chức khảo sát 

theo quy định tại Điều 25 của Nghị định này; hoàn thiện BCNCKT. 

2. Trƣờng hợp không thống nhất với nội dung của BCNCTKT, báo cáo cấp 

có thẩm quyền xem xét, quyết định theo một trong hai phƣơng án sau: 

a) Phƣơng án 1: Yêu cầu đơn vị chuẩn bị dự án, nhà đầu tƣ điều chỉnh 

BCNCTKT. 
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b) Phƣơng án 2: Không phê duyệt BCNCTKT. 

  

 

 

 

 

 

Mẫu số 03 

CƠ QUAN RA NGHỊ 

QUYẾT 

(QUYẾT ĐỊNH) 

CHỦ TRƢƠNG ĐẦU 

TƢ 

_________ 

Số: …. 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

_______________________ 

Địa điểm, ngày …  tháng …  năm … 

NGHỊ QUYẾT (QUYẾT ĐỊNH) 

Về chủ trƣơng đầu tƣ dự án... theo phƣơng thức đối tác công tƣ (PPP) 

____________ 

THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN RA NGHỊ QUYẾT (QUYẾT ĐỊNH) CHỦ 

TRƢƠNG ĐẦU TƢ 

 

Căn cứ Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư ngày 18 tháng 6 

năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số   /2021/NĐ-CP ngày    tháng    năm 2021 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư theo 

phương thức đối tác công tư; 

Căn cứ.... quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy 

của...; 

Căn cứ tờ trình đề nghị quyết định chủ trương đầu tư và hồ sơ kèm theo 

do…… nộp ngày và hồ sơ bổ sung nộp ngày .... (nếu có); 

Căn cứ báo cáo thẩm định của….. ngày… tháng .... năm …; 

 

QUYẾT NGHỊ (QUYẾT ĐỊNH): 

 

Điều 1. Phê duyệt (quyết định) chủ trƣơng đầu tƣ (tên dự án) với các 

nội dung sau: 

1. Mục tiêu dự án 
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2. Dự kiến quy mô, địa điểm thực hiện dự án 

3. Dự kiến thời gian thực hiện dự án 

4. Dự kiến nhu cầu sử dụng đất, mặt nƣớc, tài nguyên khác (nếu có) 

5. Dự kiến loại hợp đồng dự án PPP 

6. Sơ bộ tổng mức đầu tƣ của dự án 

7. Sơ bộ phƣơng án tài chính của dự án 

a) Cơ cấu nguồn vốn: vốn nhà đầu tƣ, doanh nghiệp dự án PPP chịu trách 

nhiệm thu xếp (vốn chủ sở hữu, vốn vay và các nguồn vốn hợp pháp khác); vốn 

nhà nƣớc trong dự án PPP (nếu có) 

b) Vốn nhà nƣớc trong dự án: 

- Giá trị phần vốn hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng. 

- Giá trị phần vốn chi trả kinh phí bồi thƣờng, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ 

tái định cƣ, hỗ trợ xây dựng công trình tạm. 

- Giá trị phần vốn hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng và 

vốn chi trả kinh phí bồi thƣờng giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cƣ, hỗ trợ 

xây dựng công trình tạm chiếm tỷ lệ ...% tổng mức đầu tƣ. 

- Chi phí lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. 

Trƣờng hợp dự án áp dụng loại hợp đồng BTL, BLT, quyết định chủ 

trƣơng đầu tƣ nêu phƣơng thức thanh toán cho nhà đầu tƣ (giá trị và tiến độ thanh 

toán định kỳ). 

c) Dự kiến khung giá, phí sản phẩm, dịch vụ công (đối với dự án áp dụng 

cơ chế thu phí trực tiếp từ người sử dụng) 

8. Ƣu đãi và bảo đảm đầu tƣ 

a) Ƣu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp: Cơ sở pháp lý của ƣu đãi; đối 

tƣợng và điều kiện hƣởng ƣu đãi (nếu có) 

b) Ƣu đãi về thuế nhập khẩu: Cơ sở pháp lý của ƣu đãi; đối tƣợng và điều 

kiện hƣởng ƣu đãi (nếu có) 

c) Ƣu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất: 

Cơ sở pháp lý của ƣu đãi; đối tƣợng và điều kiện hƣởng ƣu đãi (nếu có) 

d) Các bảo đảm đầu tƣ khác: Cơ sở pháp lý của hình thức bảo đảm; đối 

tƣợng và điều kiện hƣởng bảo đảm 

9. Cơ chế chia sẻ phần tăng, giảm doanh thu 

a) Dự án này áp dụng cơ chế chia sẻ phần tăng doanh thu theo quy định tại 

khoản 1 Điều 82 của Luật PPP 

b) [Trường hợp áp dụng cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu] Dự án này 

đƣợc áp dụng cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu theo quy định tại khoản 2 và 

khoản 3 Điều 82 của Luật PPP nhƣ sau: Điều kiện, phƣơng án chia sẻ và nguồn 

vốn dự kiến sử dụng để chi trả phần giảm doanh thu 
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10. Tên cơ quan có thẩm quyền; tên nhà đầu tƣ đề xuất dự án (trƣờng hợp 

dự án do nhà đầu tƣ đề xuất) 

11. Các nội dung cần thiết khác 

Đối với từng trƣờng hợp cụ thể, quyết định chủ trƣơng đầu tƣ bổ sung các 

nội dung sau: 

- Đối với dự án ứng dụng công nghệ cao, ứng dụng công nghệ mới, quyết 

định chủ trƣơng đầu tƣ nêu các nội dung sau: Tên bên mời thầu; Hình thức lựa 

chọn nhà đầu tƣ; Thời gian tổ chức lựa chọn nhà đầu tƣ. 

- Đối với dự án xuất hiện yếu tố đặc biệt cần áp dụng giải pháp đổi mới 

sáng tạo, quyết định chủ trƣơng đầu tƣ nêu rõ tiến độ hoàn thành, mức tiết kiệm 

năng lƣợng, yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng tƣơng ứng để thực hiện việc khảo sát 

sự quan tâm của nhà đầu tƣ theo quy định tại Điều 25 của Nghị định này. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Cơ quan (Tên cơ quan có thẩm quyền hoặc đơn vị chuẩn bị dự án) chịu 

trách nhiệm hoàn thiện và đăng tải thông báo mời khảo sát theo quy định tại Điều 

25 của Nghị định này. 

2. Cơ quan (Tên cơ quan có thẩm quyền hoặc đơn vị chuẩn bị dự án) hoặc 

nhà đầu tƣ đề xuất dự án hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án (Tên 

dự án) trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án theo quy định của Luật PPP. 

[- Đối với dự án ứng dụng công nghệ cao, ứng dụng công nghệ mới: Cơ 

quan (Tên cơ quan có thẩm quyền hoặc bên mời thầu) chủ trì, phối hợp với các 

cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ mời đàm phán dự án (Tên dự án) trình cấp có 

thẩm quyền phê duyệt, làm cơ sở tổ chức đàm phán cạnh tranh theo quy định của 

Luật PPP và Nghị định này. 

- Đối với dự án cần bảo đảm yêu cầu về quốc phòng, an ninh quốc gia, bảo 

vệ bí mật nhà nƣớc và đƣợc đề xuất áp dụng hình thức chỉ định nhà đầu tƣ: Cơ 

quan (Tên cơ quan có thẩm quyền hoặc đơn vị chuẩn bị dự án) chủ trì, phối hợp 

với các cơ quan liên quan dự thảo tờ trình báo cáo Thủ tƣớng Chính phủ chấp 

thuận áp dụng hình thức chỉ định nhà đầu tƣ.] 

3. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan khác (nếu có). 

4. Các nội dung khác (nếu có). 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Cơ quan (Tên cơ quan có thẩm quyền hoặc đơn vị chuẩn bị dự án) hoặc 

nhà đầu tƣ đề xuất dự án, các cơ quan liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành 

Nghị quyết (Quyết định) này. 

2. Cơ quan ……………. chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện 

Nghị quyết (Quyết định) này báo cáo cơ quan (Tên cơ quan quyết định chủ 

trƣơng đầu tƣ dự án) theo quy định của pháp luật. 
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Nơi nhận: 

- Các cơ quan có tên tại Điều 3; 

- Cơ quan quyết định chủ trƣơng đầu tƣ 

dự án; 

- Hội đồng thẩm định/đơn vị đƣợc giao 

nhiệm vụ thẩm định; 

- Các cơ quan liên quan khác; 

- Lƣu: …… 

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng 

dấu) 

 

 

Tên ngƣời đại diện 
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PHỤ LỤC III 

(Kèm theo nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính 

phủ) 

______________ 

 

Mẫu số 01 Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP 

Mẫu số 02 Báo cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP 

Mẫu số 03 Quyết định phê duyệt dự án PPP 
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Mẫu số 01 

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI DỰ ÁN PPP 

__________ 

 

Báo cáo nghiên cứu khả thi (BCNCKT) là tài liệu trình bày các nội dung 

nghiên cứu về sự cần thiết, tính khả thi và hiệu quả của dự án PPP. Phụ lục này 

hƣớng dẫn các nội dung đƣợc trình bày trong BCNCKT để cấp có thẩm quyền 

phê duyệt dự án. 

Căn cứ tính chất, quy mô, lĩnh vực của dự án, đơn vị chuẩn bị dự án hoặc 

nhà đầu tƣ lập BCNCKT theo các nội dung đƣợc hƣớng dẫn dƣới đây. Trƣờng 

hợp áp dụng Mẫu này để trình bày các nội dung điều chỉnh BCNCKT, đơn vị 

chuẩn bị dự án hoặc nhà đầu tƣ sắp xếp, lựa chọn các nội dung phù hợp. 

 A. THÔNG TIN CƠ BẢN CỦA DỰ ÁN 

Tóm tắt và thuyết minh thông tin cơ bản của dự án, bao gồm: 

1. Tên dự án. 

2. Tên cơ quan có thẩm quyền, cơ quan ký kết hợp đồng. 

3. Tên đơn vị chuẩn bị dự án hoặc nhà đầu tƣ đề xuất dự án. 

4. Địa điểm, quy mô, công suất dự án, diện tích sử dụng đất. 

5. Yêu cầu về kỹ thuật. 

6. Tổng mức đầu tƣ. 

7. Vốn nhà nƣớc trong dự án PPP (nếu có). 

8. Loại hợp đồng dự án. 

9. Các chỉ tiêu chính thuộc phƣơng án tài chính. 

10. Thời gian thực hiện dự án. 

11. Ƣu đãi và bảo đảm đầu tƣ 

12. Tên bên mời thầu, hình thức lựa chọn nhà đầu tƣ và thời gian tổ chức 

lựa chọn nhà đầu tƣ (không áp dụng đối với dự án ứng dụng công nghệ cao, 

công nghệ mới) 

B. CĂN CỨ LẬP BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI 

Liệt kê các văn bản pháp lý chủ yếu làm căn cứ lập BCNCKT, bao gồm: 

1. Các Luật, Nghị định và Thông tƣ hƣớng dẫn liên quan đến việc triển 

khai dự án theo phƣơng thức PPP. 

2. Các Luật, Nghị định và Thông tƣ hƣớng dẫn liên quan đến ngành, lĩnh 

vực đầu tƣ của dự án. 
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3. Các nghị quyết hoặc quyết định phê duyệt chiến lƣợc, kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội của quốc gia và quy hoạch có liên quan theo quy định của 

pháp luật về quy hoạch. 

4. Các quyết định, văn bản của cấp có thẩm quyền trong các bƣớc lập, 

thẩm định BCNCTKT, quyết định chủ trƣơng đầu tƣ. 

C. THÀNH PHẦN HỒ SƠ TRÌNH 

Liệt kê thành phần hồ sơ trình tƣơng ứng với từng giai đoạn 

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH BCNCKT 

(HOẶC NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH BCNCKT) 

1. Văn bản đề nghị thẩm định. 

2. Dự thảo tờ trình đề nghị phê duyệt dự án (hoặc điều chỉnh dự án). 

3. BCNCKT (hoặc nội dung điều chỉnh BCNCKT). 

4. Quyết định chủ trƣơng đầu tƣ (hoặc quyết định điều chỉnh chủ trƣơng 

đầu tƣ, nếu có). 

5. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tƣ (trường hợp dự án 

ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới). 

6. Văn bản thỏa thuận giữa cơ quan có thẩm quyền với nhà đầu tƣ về việc 

giao nhà đầu tƣ lập BCNCKT (trường hợp dự án do nhà đầu tư đề xuất; dự án 

ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới). 

7. Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án. 

II. THÀNH PHẦN HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT DỰ ÁN (HOẶC 

ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN) 

1. Tờ trình đề nghị phê duyệt dự án (hoặc điều chỉnh dự án). 

2. Dự thảo quyết định phê duyệt dự án (hoặc quyết định điều chỉnh dự 

án). 

3. BCNCKT (hoặc nội dung điều chỉnh BCNCKT). 

4. Báo cáo thẩm định BCNCKT (hoặc báo cáo thẩm định nội dung điều 

chỉnh BCNCKT). 

5. Quyết định chủ trƣơng đầu tƣ (hoặc quyết định điều chỉnh chủ trƣơng 

đầu tƣ, nếu có). 

6. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tƣ (trường hợp dự án 

ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới). 

7. Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án. 

D. NỘI DUNG BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI 

I. SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƢ DỰ ÁN 

1. Bối cảnh chung 
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- Thuyết minh chi tiết bối cảnh chung về kinh tế - xã hội của quốc gia, địa 

phƣơng trong giai đoạn dự án đƣợc triển khai; các điều kiện, môi trƣờng tự 

nhiên tác động đến dự án. 

- Tổng quan về ngành, lĩnh vực mà dự án đề xuất, các ảnh hƣởng trực 

tiếp, gián tiếp của các quy định về pháp luật chuyên ngành đối với dự án. 

- Phân tích chi tiết sự phù hợp của dự án đối với chiến lƣợc, kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội của quốc gia và quy hoạch có liên quan theo quy định của 

pháp luật về quy hoạch. 

- Nhận định các lợi ích dự kiến dự án sẽ đóng góp cho quốc gia và/hoặc 

địa phƣơng. 

2. Hiện trạng khu vực thực hiện dự án 

- Trƣờng hợp dự án khởi công mới, thuyết minh về hiện trạng, thực trạng 

của khu vực, địa điểm sẽ triển khai dự án. 

- Trƣờng hợp dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, đánh giá bổ sung hiện 

trạng của công trình cần cải tạo, sửa chữa, nâng cấp. 

- Trƣờng hợp dự án áp dụng loại hợp đồng O&M, đánh giá hiện trạng 

công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng thuộc dự án; máy móc, thiết bị và các loại tài 

sản khác có liên quan. 

3. Các dự án có liên quan 

- Nêu thông tin cơ bản về các dự án có liên quan (bao gồm dự án hỗ trợ và 

dự án cạnh tranh) có thể tác động về mặt doanh thu, lợi nhuận, chi phí... đến dự 

án đƣợc đề xuất; thuyết minh tác động tích cực cũng nhƣ ảnh hƣởng tiêu cực của 

các dự án đó đối với dự án đƣợc đề xuất. 

- Trƣờng hợp lập BCNCKT của dự án thành phần, phân tích mối liên hệ 

với các dự án thành phần còn lại. 

4. Lợi thế của việc đầu tƣ theo phƣơng thức PPP 

Phân tích chi tiết lợi thế đối với dự án khi đầu tƣ theo phƣơng thức PPP so 

với hình thức đầu tƣ khác trên cơ sở các nội dung: Khả năng thu hút nguồn vốn, 

công nghệ, kinh nghiệm quản lý của khu vực tƣ nhân. 

5. Kết quả tiếp thu ý kiến về tác động của việc đầu tƣ thực hiện dự án 

- Tổng hợp ý kiến tham vấn về việc đầu tƣ thực hiện dự án của các cơ 

quan, tổ chức sau đây: Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ Quốc 

Việt Nam cấp tỉnh nơi thực hiện dự án, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh, thành phố 

nơi thực hiện dự án; hiệp hội nghề nghiệp liên quan đến lĩnh vực đầu tƣ. 

- Nêu giải trình, tiếp thu ý kiến tham vấn của các cơ quan, tổ chức nói 

trên. 

6. Khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tƣ và bên cho vay 
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- Thuyết minh quá trình tổ chức khảo sát, nội dung khảo sát ý kiến nhà 

đầu tƣ, bên cho vay (nếu có). 

- Phân tích kết quả khảo sát bao gồm: các nội dung của BCNCKT đƣợc 

điều chỉnh căn cứ kết quả khảo sát; số lƣợng nhà đầu tƣ, bên cho vay quan tâm 

dự án; danh sách ngắn nhà đầu tƣ đáp ứng yêu cầu của dự án có yếu tố đặc biệt 

cần áp dụng giải pháp đổi mới sáng tạo nhằm rút ngắn tiến độ và hoàn thành xây 

dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng trong một khoảng thời gian nhất định, 

đạt mức tiết kiệm năng lƣợng cao, bảo vệ môi trƣờng đối với dự án thuộc nhóm 

có nguy cơ tác động xấu đến môi trƣờng mức độ cao theo pháp luật về bảo vệ 

môi trƣờng (nếu có). 

II. THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ DỰ ÁN 

1. Mục tiêu của dự án 

Xác định mục tiêu tổng thể và mục tiêu cụ thể của dự án, bao gồm: 

- Mục tiêu tổng thể: Đóng góp của dự án vào việc thực hiện các mục tiêu 

chung của quốc gia; những lợi ích dự án đóng góp cho kinh tế - xã hội của quốc 

gia, địa phƣơng và ngành, lĩnh vực. 

- Mục tiêu cụ thể: Những vấn đề, thực trạng đƣợc giải quyết; số lƣợng đối 

tƣợng hƣởng lợi từ dự án; quy mô, công suất dự án cần đạt đƣợc để đáp ứng nhu 

cầu sử dụng. 

2. Quy mô, công suất của dự án 

Phân tích nhu cầu sử dụng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng, sản phẩm, 

dịch vụ công trên cơ sở quy hoạch, dữ liệu khảo sát thực tiễn hoặc các số liệu dự 

báo; thuyết minh quy mô, công suất của dự án; trƣờng hợp cần phân kỳ đầu tƣ, 

nêu rõ quy mô, công suất của từng thời kỳ cho phù hợp với dự báo về tăng 

trƣởng nhu cầu. 

3. Địa điểm thực hiện dự án 

Mô tả địa điểm, khu đất thực hiện dự án trên cơ sở các nội dung sau: 

Phạm vi, diện tích đất sử dụng, hiện trạng khu đất đƣợc sử dụng, hành lang bảo 

vệ (nếu có), diện tích xây dựng công trình, lợi thế của địa điểm đối với dự án; 

kết quả khảo sát địa điểm thực hiện dự án (nếu tổ chức). Trƣờng hợp xung 

quanh hoặc trong địa phận thực hiện dự án có các dự án hoặc công trình khác 

đang hoặc sắp triển khai, phân tích mức độ ảnh hƣởng của các dự án đó đối với 

dự án đang đƣợc đề xuất. 

4. Nhu cầu sử dụng đất, mặt nƣớc và tài nguyên khác (nếu có) 

Nêu diện tích, hiện trạng đất, mặt nƣớc và tài nguyên khác (nếu có) đƣợc 

sử dụng để thực hiện dự án. 

5. Phƣơng án bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ 
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Trƣờng hợp hiện trạng khu đất chƣa đƣợc giải phóng, thuyết minh 

phƣơng án bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ đối với dự án đang đƣợc đề xuất theo 

quy định hiện hành. 

III. THUYẾT MINH VỀ KỸ THUẬT 

1. Yêu cầu về phƣơng án kỹ thuật, công nghệ, tiêu chuẩn chất lƣợng công 

trình, hệ thống cơ sở hạ tầng, sản phẩm, dịch vụ công đƣợc cung cấp 

- Xác định các phƣơng án kỹ thuật, công nghệ trên cơ sở quy mô, công 

suất của dự án; tiêu chuẩn chất lƣợng, định mức của ngành; tính sẵn có và khả 

năng ứng dụng thực tiễn của công nghệ; rủi ro về kỹ thuật, công nghệ (nếu có); 

yêu cầu về việc cung cấp nguyên liệu đầu vào chủ yếu cho các hoạt động sản 

xuất, kinh doanh. 

- Nêu cụ thể các yêu cầu về kỹ thuật, chất lƣợng công trình, hệ thống cơ 

sở hạ tầng của dự án, sản phẩm, dịch vụ công cung cấp thông qua chỉ số đánh 

giá chất lƣợng thực hiện dự án về mặt kỹ thuật. 

- Mô tả về phƣơng án kỹ thuật, công nghệ đƣợc lựa chọn. Đây là cơ sở để 

tính toán tổng mức đầu tƣ của dự án. Nêu rõ việc nhà đầu tƣ đƣợc đề xuất 

phƣơng án kỹ thuật, công nghệ khác đáp ứng chỉ số đánh giá chất lƣợng thực 

hiện dự án về mặt kỹ thuật và mang lại hiệu quả cao hơn cho dự án. 

- Đối với dự án áp dụng loại hợp đồng O&M, căn cứ phân tích về hiện 

trạng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng thuộc dự án; máy móc, thiết bị và các 

loại tài sản khác có liên quan, thuyết minh yêu cầu về việc vận hành công trình, 

hệ thống cơ sở hạ tầng của dự án nhằm cung cấp sản phẩm, dịch vụ công. 

- Trƣờng hợp dự án sử dụng vốn đầu tƣ công làm phần vốn hỗ trợ xây 

dựng, nêu căn cứ, lý do, yêu cầu của kỹ thuật, tính chất công trình để thuyết 

minh phƣơng thức quản lý và sử dụng nguồn vốn đầu tƣ công trong dự án PPP 

(tiểu dự án hoặc hạng mục). 

- Trƣờng hợp khảo sát thị trƣờng về một số yêu cầu, tiêu chuẩn kỹ thuật 

thực hiện dự án, phân tích kết quả khảo sát và nêu các nội dung đƣợc tiếp thu 

sau khi khảo sát. 

2. Thiết kế cơ sở (không áp dụng đối với hợp đồng O&M) 

Nội dung thiết kế cơ sở trong BCNCKT đƣợc lập theo quy định của pháp 

luật về xây dựng (đối với dự án có cấu phần xây dựng) hoặc đƣợc lập theo quy 

định của pháp luật chuyên ngành (đối với dự án không có cấu phần xây dựng). 

IV. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN; 

TÁC ĐỘNG VỀ MÔI TRƢỜNG, XÃ HỘI VÀ QUỐC PHÕNG, AN NINH 

1. Xác định các yếu tố chi phí và lợi ích về mặt kinh tế - xã hội 

Xác định chi tiết các yếu tố chi phí và lợi ích về mặt kinh tế - xã hội của 

dự án theo các nhóm yếu tố dƣới đây: 
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- Nhóm yếu tố có thể định lƣợng và quy đổi đƣợc thành tiền (đƣợc sử 

dụng để tính toán các chỉ tiêu phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án). 

- Nhóm yếu tố có thể định lƣợng nhƣng không định giá đƣợc (ví dụ: Lợi 

ích do cải thiện về môi trƣờng, lợi ích do thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế, gia tăng 

việc làm...). 

- Nhóm yếu tố chỉ có thể định tính (ví dụ: Lợi ích do tăng tính kết nối 

giữa các vùng sản xuất và đầu mối tiêu thụ, cải thiện chất lƣợng cuộc sống của 

ngƣời dân vùng dự án...). 

2. Các chỉ tiêu phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án 

a) Giá trị hiện tại ròng kinh tế (ENPV) 

ENPV là hiệu số giữa tổng lợi ích mang lại trừ đi tổng chi phí bỏ ra trong 

thời gian tính toán kinh tế, đƣợc quy đổi về hiện tại. Để đảm bảo dự án đạt hiệu 

quả kinh tế - xã hội, ENPV phải dƣơng (>0) và đƣợc tính theo công thức sau: 

 

Trong đó: 

Bt: lợi ích năm thứ t; 

Ct: chi phí năm thứ t; 

t: năm trong vòng đời dự án (0, 1, 2,..., n); 

n: số năm hoạt động của dự án (thời gian hợp đồng dự án); 

re: tỷ suất chiết khấu kinh tế của dự án. Giá trị re đƣợc xác định theo quy 

định của từng ngành. Trƣờng hợp chƣa đƣợc quy định cụ thể thì đơn vị lập 

BCNCKT có thể tham khảo giá trị re=10% hoặc đề xuất giá trị tính toán khác 

nhƣng cần có thuyết minh về lý do lựa chọn giá trị đó. 

b) Tỷ số lợi ích trên chi phí về kinh tế (BCR) 

BCR là tỷ số giữa tổng lợi ích mà việc đầu tƣ mang lại trên tổng chi phí 

bỏ ra trong quá trình đầu tƣ và khai thác đã đƣợc quy về giá trị hiện tại. Để đảm 

bảo dự án đạt hiệu quả kinh tế - xã hội, BCR phải lớn hơn 1 (>1) và đƣợc tính 

theo công thức sau: 

 

Trong đó: Bt, Ct, t, n, re có ý nghĩa tƣơng tự nhƣ trong công thức tính 

ENPV nêu trên. 

c) Tỷ suất nội hoàn kinh tế (EIRR) 
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Tỷ suất nội hoàn kinh tế là tỷ suất chiết khấu kinh tế tối đa để dự án thu 

hồi nguồn vốn đầu tƣ và chi phí vận hành, đạt đƣợc sự hòa vốn. EIRR bằng giá 

trị tỷ suất chiết khấu (re) trong trƣờng hợp ENPV = 0 và đƣợc xác định thông 

qua việc giải phƣơng trình sau: 

  

Trong đó: Bt, Ct, t, n có ý nghĩa tƣơng tự nhƣ trong công thức tính ENPV 

nêu trên. 

Để đảm bảo dự án đạt hiệu quả kinh tế - xã hội, EIRR phải lớn hơn tỷ suất 

chiết khấu xã hội (SDR - Social Discount Rate): EIRR > SDR. Giá trị SDR đƣợc 

xác định theo quy định của từng ngành. Trƣờng hợp chƣa đƣợc quy định cụ thể 

thì đơn vị lập BCNCKT có thể tham khảo giá trị SDR=10% hoặc đề xuất giá trị 

tính toán khác nhƣng cần có thuyết minh về lý do lựa chọn giá trị đó. 

3. Kết luận về hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án 

Trên cơ sở phân tích theo hƣớng dẫn nêu trên, BCNCKT nêu kết luận về 

hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án. 

Trƣờng hợp không đủ điều kiện xác định các yếu tố chi phí và lợi ích có 

thể định lƣợng và quy đổi đƣợc thành tiền làm cơ sở để tính toán các chỉ tiêu 

phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án, BCNCKT nêu kết luận về hiệu quả 

kinh tế - xã hội của dự án trên cơ sở các nhóm yếu tố còn lại. 

4. Tác động môi trƣờng, xã hội, quốc phòng, an ninh của dự án 

- Lập hồ sơ đánh giá tác động môi trƣờng theo pháp luật về bảo vệ môi 

trƣờng. Trƣờng hợp dự án sử dụng tài nguyên thiên nhiên làm yếu tố đầu vào 

chính (thuộc các lĩnh vực nhƣ năng lƣợng, điện, nƣớc...), phân tích chi tiết về tác 

động của dự án đối với nguồn tài nguyên thiên nhiên và biện pháp giảm thiểu tác 

động tiêu cực. 

- Thuyết minh yếu tố tác động đến xã hội trong quá trình thực hiện dự án 

nhƣ hỗ trợ tái định cƣ, bình đẳng giới, lao động, tạo việc làm... và các biện pháp 

giảm thiểu tác động tiêu cực. 

- Trƣờng hợp dự án có tác động về quốc phòng, an ninh quốc gia, bảo vệ 

bí mật nhà nƣớc, phân tích chi tiết nội dung này căn cứ ý kiến của Bộ Quốc 

phòng, Bộ Công an hoặc Công an tỉnh, thành phố tại địa bàn thực hiện dự án tại 

bƣớc quyết định chủ trƣơng đầu tƣ dự án. 

V. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN 

1. Các thông số đầu vào sử dụng trong mô hình tài chính 

- Chi phí trong suốt vòng đời dự án: Chi phí trong suốt vòng đời dự án 

gồm tổng mức đầu tƣ và chi phí khai thác, vận hành trong suốt vòng đời dự án. 

Trong đó, tổng mức đầu tƣ đƣợc xác định theo pháp luật về xây dựng đối với dự 
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án có cấu phần xây dựng hoặc theo pháp luật khác có liên quan đối với dự án 

không có cấu phần xây dựng. Chi phí khai thác, vận hành trong suốt vòng đời dự 

án bằng các chi phí liên quan đến vận hành và bảo dƣỡng công trình dự án; các 

chi phí nhân lực để vận hành và bảo dƣỡng công trình dự án; chi phí quản lý dự 

án; chi phí tƣ vấn giám sát, dự phòng... 

- Doanh thu: Xác định doanh thu của dự án qua từng năm (doanh thu ở 

mức căn bản, doanh thu ở mức tối đa và doanh thu ở mức tối thiểu) trên cơ sở 

các nội dung về dự báo nhu cầu; giá, phí sản phẩm, dịch vụ công và các khoản 

thu khác của dự án (xem xét cơ sở pháp lý để xác định giá, phí; dự kiến lộ trình 

tăng giá, phí). 

- Các thông số đầu vào khác: Lãi vay, thời gian vay; tỷ lệ lạm phát; tỷ giá; 

tỷ lệ khấu hao và các thông số khác. 

2. Phƣơng án tài chính của dự án 

Trình bày nội dung phƣơng án tài chính (nội dung chi tiết thực hiện theo 

hướng dẫn của Chính phủ tại Nghị định quy định chi tiết cơ chế tài chính trong 

dự án PPP), bao gồm: 

- Tổng mức đầu tƣ: Trên cơ sở các thuyết minh về kỹ thuật đƣợc lựa 

chọn, BCNCKT xác định tổng mức đầu tƣ của dự án. 

- Cơ cấu nguồn vốn của nhà đầu tƣ/doanh nghiệp dự án (vốn chủ sở hữu, 

vốn vay và các nguồn vốn hợp pháp khác) và phƣơng án huy động vốn giả định; 

thời gian vay, kỳ hạn phát hành trái phíếu doanh nghiệp (nếu có); chi phí huy 

động vốn: lãi suất vốn vay, lãi suất phát hành trái phíếu doanh nghiệp (nếu có) 

và chi phí cần thiết liên quan đến huy động vốn (nếu có); 

- Vốn nhà nƣớc tham gia trong dự án dự kiến (nếu có), cụ thể bao gồm: 

+ Vốn hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng thuộc dự án 

PPP: vốn đầu tƣ công, giá trị tài sản công (đƣợc xác định trong quyết định sử 

dụng tài sản công để tham gia dự án PPP theo quy định của pháp luật về quản lý, 

sử dụng tài sản công); 

+ Vốn thanh toán (bao gồm phƣơng thức thanh toán) cho nhà đầu tƣ thực 

hiện dự án áp dụng loại hợp đồng BTL, BLT; 

+ Vốn nhà nƣớc để chi trả kinh phí bồi thƣờng, giải phóng mặt bằng, hỗ 

trợ tái định cƣ, hỗ trợ xây dựng công trình tạm. 

- Phƣơng án thu hồi vốn đầu tƣ và lợi nhuận của nhà đầu tƣ đối với dự án 

áp dụng loại hợp đồng BOT, BTO, BOO và O&M. 

- Giá trị phần nộp ngân sách nhà nƣớc đối với dự án áp dụng loại hợp 

đồng O&M. 

- Thời hạn hợp đồng dự án. Đối với dự án áp dụng loại hợp đồng O&M, 

thời hạn hợp đồng dự án đƣợc xác định căn cứ yêu cầu về kỹ thuật, công nghệ 

của từng loại công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng, thời gian cần sửa chữa định kỳ 
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hoặc thời gian sử dụng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng theo quy định của 

pháp luật. 

- Đề xuất ƣu đãi đảm bảo phƣơng án tài chính của dự án (nếu có). 

- Dự kiến các khoản chi phí của dự án trong thời gian vận hành. 

- Các thông số đầu vào, chỉ tiêu tài chính. 

3. Dự báo nhu cầu 

BCNCKT phân tích nhu cầu sử dụng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng 

của dự án, sản phẩm, dịch vụ công đƣợc cung cấp; dự báo tốc độ tăng trƣởng 

nhu cầu trong tƣơng lai, cụ thể: 

- Phân tích nhu cầu hiện tại: Căn cứ hiện trạng dự án, quy mô, công suất 

dự án, xác định số lƣợng đối tƣợng hƣởng lợi từ dự án. 

- Dự báo nhu cầu tƣơng lai: Xây dựng các kịch bản về nhu cầu (tối đa, 

trung bình, tối thiểu) trong suốt vòng đời dự án. 

- Phân tích khả năng chi trả của cộng đồng ngƣời sử dụng, tổ chức bao 

tiêu đối với dự án áp dụng loại hợp đồng BOT, BTO, BOO, O&M. 

4. Các chỉ tiêu tài chính xem xét tính khả thi của dự án 

Căn cứ nội dung phƣơng án tài chính và các thông số đầu vào của mô 

hình tài chính, tính khả thi về tài chính của dự án đƣợc xem xét trên cơ sở các 

chỉ tiêu tài chính sau: 

- Giá trị hiện tại ròng tài chính (NPV) của dự án là giá trị hiện tại của 

đồng tiền thuần trong suốt vòng đời dự án. Để đảm bảo dự án đạt hiệu quả tài 

chính, NPV phải dƣơng (>0) và đƣợc tính theo công thức sau: 

 

Trong đó: 

CFt: giá trị đồng tiền thuần là khoản chênh lệch giữa số tiền thu đƣợc 

(đồng tiền vào) và số tiền chi ra (đồng tiền ra) của dự án tại năm thứ t; 

t: năm trong vòng đời dự án (0, 1, 2,..., n); 

n: số năm hoạt động của dự án (thời gian hợp đồng dự án); 

r: tỷ suất chiết khấu. 

- Tỷ suất nội hoàn tài chính (IRR) cho biết lợi nhuận của dự án, không 

bao gồm cơ cấu huy động vốn. IRR là tỷ suất chiết khấu (r) tại điều kiện biên 

NPV=0 và đƣợc tính toán thông qua việc giải phƣơng trình sau đây: 
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Trong đó: CFt, t, n có ý nghĩa tƣơng tự nhƣ trong công thức tính NPV nêu 

trên. 

Để đánh giá dự án khả thi về mặt tài chính, IRR của dự án sau khi tính 

toán cần đƣợc so sánh với các giá trị: (i) Chi phí vốn bình quân gia quyền của dự 

án (WACC); (ii) IRR của các dự án có tính chất tƣơng tự, trong cùng lĩnh vực; 

(iii) IRR kỳ vọng tối thiểu của các nhà đầu tƣ tiềm năng đối với dự án. Dự án có 

tính khả thi về tài chính khi IRR lớn hơn giá trị (i) và phù hợp với các giá trị (ii), 

(iii). Ngoài ra, có thể sử dụng chỉ số khả năng trả nợ (DSCR) để đánh giá tính 

khả thi về tài chính đối với bên cho vay của dự án. 

Căn cứ điều kiện cụ thể của từng dự án, BCNCKT bổ sung các chỉ tiêu 

đánh giá tính khả thi của phƣơng án tài chính theo quy định tại Nghị định cơ chế 

quản lý tài chính dự án PPP. 

5. Kết luận về tính khả thi tài chính của dự án 

Trên cơ sở các phân tích tại các Mục nêu trên, căn cứ tính chất của từng 

loại hợp đồng dự án, nêu kết luận về tính khả thi tài chính của dự án. 

6. Quản lý và sử dụng vốn nhà nƣớc trong dự án PPP 

Căn cứ kết quả phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội và phƣơng án tài chính 

của dự án, thuyết minh các nội dung có liên quan đến việc quản lý và sử dụng 

vốn nhà nƣớc trong dự án PPP, bao gồm: 

- Đối với dự án cần vốn hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ 

tầng thuộc dự án PPP: Nêu căn cứ pháp lý về việc cân đối và bố trí vốn đầu tƣ 

công trong kế hoạch đầu tƣ công trung hạn, dự kiến việc cân đối và bố trí trong 

kế hoạch đầu tƣ công hàng năm; nêu phƣơng thức quản lý và sử dụng (tiểu dự 

án hoặc hạng mục), kế hoạch và tiến độ giải ngân nguồn vốn cho nhà đầu tƣ. 

Trƣờng hợp sử dụng tài sản công làm vốn nhà nƣớc tham gia trong dự án, 

đơn vị chuẩn bị dự án xác định cụ thể thủ tục định giá tài sản công, phƣơng thức, 

kế hoạch và tiến độ bàn giao hoặc chuyển nhƣợng tài sản công cho nhà đầu tƣ. 

- Đối với dự án cần vốn thanh toán cho doanh nghiệp dự án PPP: Nêu sơ 

bộ nguồn vốn và khả năng cân đối (dự kiến về kế hoạch đầu tƣ công trung hạn 

và hàng năm đối với nguồn vốn đầu tƣ công hoặc kế hoạch vốn, dự toán chi đối 

với nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật); phƣơng thức, kế 

hoạch và tiến độ giải ngân nguồn vốn cho nhà đầu tƣ. 

- Đối với dự án cần vốn nhà nƣớc để chi trả kinh phí bồi thƣờng, giải 

phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cƣ, hỗ trợ xây dựng công trình tạm: Căn cứ 

phƣơng án bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ, nêu dự kiến về kế hoạch đầu tƣ công 

trung hạn và hàng năm; dự kiến kế hoạch và tiến độ giải ngân nguồn vốn. 

VI. LOẠI HỢP ĐỒNG DỰ ÁN 

1. Căn cứ lựa chọn loại hợp đồng cho dự án 
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BCNCKT xác định dự án thuộc nhóm hợp đồng áp dụng cơ chế thu phí 

trực tiếp từ ngƣời sử dụng hoặc tổ chức bao tiêu sản phẩm, dịch vụ công hoặc 

nhóm hợp đồng áp dụng cơ chế Nhà nƣớc thanh toán trên cơ sở chất lƣợng sản 

phẩm, dịch vụ công, căn cứ thuyết minh về các nội dung sau: 

- Phƣơng án kỹ thuật, công nghệ; 

- Phƣơng án tài chính (dự báo nhu cầu, nguồn thu và khả năng thu hồi vốn 

cho nhà đầu tƣ, thời gian hoàn vốn và thời hạn hợp đồng dự án, khả năng chi trả 

của cộng đồng ngƣời sử dụng, tổ chức bao tiêu đối với dự án áp dụng loại hợp 

đồng BOT, BTO, BOO, O&M). 

2. Trách nhiệm của các bên trong việc thực hiện hợp đồng dự án 

Thuyết minh chi tiết về vai trò, trách nhiệm trong suốt vòng đời dự án của 

các bên có liên quan, bao gồm: Cơ quan có thẩm quyền, nhà đầu tƣ, doanh 

nghiệp dự án và các tổ chức khác có liên quan (bên cho vay, đơn vị cung ứng 

đầu vào, đơn vị bao tiêu sản phẩm, nhà thầu...). 

3. Phân tích các rủi ro chính của dự án 

Mô tả và đánh giá các rủi ro chính trong suốt vòng đời dự án nhƣ: Rủi ro 

về pháp lý (thay đổi chính sách, pháp luật), rủi ro về quyền sử dụng đất, rủi ro về 

môi trƣờng, rủi ro về kỹ thuật, công nghệ đƣợc lựa chọn, rủi ro về thiết kế và 

xây dựng, rủi ro về tài khóa (ngân sách trung ƣơng, địa phƣơng, khả năng cung 

cấp bảo lãnh, bảo đảm không dẫn đến các khoản nợ ngoài dự kiến cho phía Nhà 

nƣớc), rủi ro về doanh thu (nhu cầu của thị trƣờng, lƣu lƣợng...), rủi ro vận 

hành... 

4. Cơ chế phân bổ và quản lý rủi ro 

Thuyết minh cụ thể cơ chế phân bổ, quản lý rủi ro (bao gồm các biện pháp 

giảm thiểu rủi ro), trách nhiệm giữa cơ quan có thẩm quyền và đối tác tƣ nhân 

(nhà đầu tƣ, doanh nghiệp dự án, bên cho vay...) trong quá trình thực hiện dự án. 

VII. CÁC HÌNH THỨC ƢU ĐÃI, BẢO ĐẢM ĐẦU TƢ 

1. Ƣu đãi, bảo đảm đầu tƣ 

Thuyết minh chi tiết về các đề xuất ƣu đãi đầu tƣ (bao gồm ƣu đãi đặc thù 

của ngành, lĩnh vực hoặc của địa phƣơng), các loại hình bảo lãnh, bảo đảm của 

Chính phủ và điều kiện kèm theo cũng nhƣ các nghĩa vụ cần thiết khác trong 

thời gian thực hiện hợp đồng dự án. 

2. Cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu 

Nêu rõ việc dự án đƣợc áp dụng cơ chế chia sẻ rủi ro; nguồn vốn và khả 

năng cân đối nguồn vốn để xử lý rủi ro từ dự phòng ngân sách trung ƣơng hay 

địa phƣơng theo quyết định chủ trƣơng đầu tƣ. 

VIII. QUẢN LÝ THỰC HIỆN DỰ ÁN 

1. Hình thức, cơ cấu tổ chức quản lý thực hiện dự án PPP 
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Thuyết minh hình thức, cơ cấu tổ chức quản lý thực hiện dự án của cơ 

quan có thẩm quyền, nhà đầu tƣ, doanh nghiệp dự án đối với từng giai đoạn cụ 

thể; phƣơng thức để cơ quan có thẩm quyền phối hợp với nhà đầu tƣ, doanh 

nghiệp dự án trong quá trình thực hiện dự án. 

Đối với dự án có cấu phần xây dựng, nhà đầu tƣ, doanh nghiệp dự án lựa 

chọn hình thức quản lý dự án theo quy định của pháp luật về xây dựng. Đối với 

dự án không có cấu phần xây dựng, hình thức quản lý dự án theo quy định của 

pháp luật khác có liên quan. 

2. Nội dung quản lý thực hiện dự án 

Thuyết minh các nội dung quản lý thực hiện dự án bao gồm nội dung và 

phƣơng thức giám sát chất lƣợng công trình; giám sát thực hiện hợp đồng dự án, 

đảm bảo cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ổn định, liên tục; phƣơng thức nhà 

đầu tƣ thực hiện kinh doanh, khai thác công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng, cung 

cấp sản phẩm, dịch vụ công. 

Xác định các chỉ số đánh giá chất lƣợng thực hiện dự án trên các khía 

cạnh: Kỹ thuật, vận hành, môi trƣờng, xã hội, tài chính, tiến độ... làm cơ sở xây 

dựng hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, hợp đồng dự án và giám sát chất lƣợng 

công trình dự án, sản phẩm, dịch vụ công mà nhà đầu tƣ, doanh nghiệp dự án 

cung cấp. 

IX. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ ÁN 

1. Tổ chức lựa chọn nhà đầu tƣ (không áp dụng đối với dự án ứng dụng 

công nghệ cao, công nghệ mới) 

- Tên bên mời thầu. 

- Hình thức lựa chọn nhà đầu tƣ: Căn cứ kết quả khảo sát sự quan tâm của 

nhà đầu tƣ hoặc ý kiến chỉ đạo của Thủ tƣớng Chính phủ đối với dự án cần bảo 

đảm yêu cầu về quốc phòng, an ninh quốc gia, bảo vệ bí mật nhà nƣớc, xác định 

hình thức lựa chọn nhà đầu tƣ theo quy định tại Điều 34 của Nghị định này. 

- Thời gian tổng thể và các mốc thời gian dự kiến tổ chức lựa chọn nhà 

đầu tƣ (dạng bảng theo dõi tiến độ). 

2. Kế hoạch thực hiện hợp đồng dự án 

- Đề xuất cơ quan thực hiện việc ký kết và thực hiện hợp đồng. 

- Thời gian đàm phán và ký kết hợp đồng dự án với nhà đầu tƣ, doanh 

nghiệp dự án; đóng tài chính của dự án và hợp đồng dự án bắt đầu có hiệu lực. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng dự án (bao gồm thời điểm chấm dứt hợp 

đồng dự án). Trƣờng hợp dự án có cấu phần xây dựng, xác định cụ thể thời gian 

xây dựng công trình, thời gian vận hành và chuyển giao công trình. 

- Trƣờng hợp dự án phải phân kỳ để giảm sự phức tạp của việc đầu tƣ 

hoặc tăng tính khả thi về tài chính và sự hấp dẫn của dự án, BCNCKT phân tích 

nguyên nhân, dự kiến kế hoạch phân kỳ và trình bày các phƣơng pháp thực hiện. 
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Đ. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Trình bày các nội dung kết luận chính của BCNCKT đã đƣợc phân tích ở 

trên, phù hợp, khả thi để triển khai đầu tƣ theo phƣơng thức PPP. Theo đó, đƣa 

ra kiến nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án hoặc các kiến nghị khác (nếu 

có). 
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Mẫu số 02 

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH 

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI DỰ ÁN PPP 

____________ 

 

Căn cứ tính chất, quy mô, lĩnh vực và nội dung của báo cáo nghiên cứu 

khả thi (BCNCKT), báo cáo thẩm định BCNCKT đƣợc thực hiện theo các nội 

dung hƣớng dẫn dƣới đây. Đối với BCNCKT do nhà đầu tƣ lập, cần xem xét 

các yếu tố khác mà nhà đầu tƣ thuyết minh. Hội đồng thẩm định cần đƣa ra ý 

kiến nhận xét cụ thể đối với từng nội dung và đề xuất phƣơng án giải quyết 

trƣờng hợp có nội dung chƣa đồng thuận hoặc cần bổ sung, hoàn thiện với đơn 

vị chuẩn bị dự án hoặc nhà đầu tƣ lập BCNCKT. Trƣờng hợp áp dụng Mẫu này 

để thẩm định các nội dung điều chỉnh BCNCKT, Hội đồng thẩm định hoặc đơn 

vị đƣợc giao nhiệm vụ thẩm định sắp xếp, lựa chọn các nội dung phù hợp. 

A. KHÁI QUÁT VỀ DỰ ÁN 

Trình bày thông tin khái quát về dự án, bao gồm: 

1. Tên dự án. 

2. Tên cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền; cơ quan ký kết hợp đồng. 

3. Tên đơn vị chuẩn bị dự án hoặc nhà đầu tƣ đề xuất dự án. 

4. Địa điểm, quy mô, công suất dự án, diện tích sử dụng đất. 

5. Yêu cầu về kỹ thuật. 

6. Tổng mức đầu tƣ. 

7. Vốn nhà nƣớc trong dự án PPP (nếu có). 

8. Loại hợp đồng dự án. 

9. Các chỉ tiêu chính thuộc phƣơng án tài chính. 

10. Thời gian thực hiện dự án. 

11. Ƣu đãi và bảo đảm đầu tƣ. 

12. Tên mời thầu, hình thức lựa chọn nhà đầu tƣ và thời gian tổ chức lựa 

chọn nhà đầu tƣ (không áp dụng đối với dự án ứng dụng công nghệ cao, công 

nghệ mới) 

B. TỔNG HỢP Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG 

THẨM ĐỊNH/CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CÓ LIÊN QUAN 

Tổng hợp ý kiến thẩm định của các thành viên Hội đồng thẩm định đối 

với hồ sơ BCNCKT của dự án, trong đó nêu rõ thành viên chủ trì thẩm định các 

nội dung cụ thể tại Mục C của Báo cáo này. Trƣờng hợp không thành lập Hội 

đồng thẩm định, đơn vị đƣợc giao chủ trì thẩm định tổng hợp ý kiến các cơ 

quan, đơn vị có liên quan tại Mục này. 

C. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH 
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I. KIỂM TRA HỒ SƠ 

Đánh giá về tính đầy đủ về thành phần, nội dung hồ sơ. 

II. THẨM ĐỊNH VỀ NỘI DUNG CỦA HỒ SƠ 

1. Sự phù hợp với căn cứ pháp lý 

Đánh giá sự phù hợp của BCNCKT với các văn bản pháp lý có liên quan. 

2. Sự cần thiết đầu tƣ dự án 

Đánh giá sự phù hợp của BCNCKT đối với một số nội dung sau: 

- Quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, vùng, kế hoạch phát triển kinh tế 

- xã hội của địa phƣơng. 

- Sự cần thiết đầu tƣ dự án. 

- Tác động của việc thực hiện dự án đối với cộng đồng, dân cƣ trong 

phạm vi dự án. (căn cứ kết quả tiếp thu ý kiến về tác động của việc thực hiện dự 

án của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp 

tỉnh nơi thực hiện dự án, hiệp hội nghề nghiệp liên quan đến lĩnh vực đầu tƣ. 

- Sự phù hợp của các mục tiêu tổng thể và mục tiêu cụ thể đối với hiện 

trạng của ngành, lĩnh vực hoặc địa phƣơng, khả năng giải quyết các vấn đề mà 

cộng đồng dân cƣ yêu cầu. 

- Lợi thế của việc đầu tƣ dự án theo phƣơng thức PPP so với 

các hình thức đầu tƣ khác. 

- Mức độ ảnh hƣởng của các dự án có liên quan. 

3. Tính khả thi của dự án 

a) Thẩm định tính khả thi về mặt kỹ thuật 

- Các yêu cầu về mặt kỹ thuật: Xem xét sự phù hợp của phƣơng án 

kỹ thuật, công nghệ với quy mô, công suất của dự án, các tiêu chuẩn, định mức 

và yêu cầu kỹ thuật đầu vào; tính sẵn có và khả năng ứng dụng thực tiễn của 

công nghệ đƣợc lựa chọn; tính rõ ràng, đầy đủ của việc xác định các rủi ro kỹ 

thuật chính, tính hợp lý của phƣơng án giảm thiểu các rủi ro đó; tính thực tiễn 

của các chỉ số đánh giá chất lƣợng thực hiện dự án về mặt kỹ thuật. 

- Trƣờng hợp dự án sử dụng vốn đầu tƣ công làm vốn hỗ trợ xây dựng 

công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng, xem xét sự phù hợp của thuyết minh về các 

yêu cầu kỹ thuật dẫn đến phƣơng thức quản lý và sử dụng phần vốn này (tiểu 

dự án hoặc hạng mục). 

- Thiết kế cơ sở: Tổng hợp ý kiến thẩm định của cơ quan chuyên môn về 

xây dựng theo pháp luật xây dựng đối với dự án có cấu phần xây dựng hoặc cơ 

quan chuyên môn theo quy định của pháp luật chuyên ngành đối với dự án 

không có cấu phần xây dựng. 

- Các yếu tố đầu vào cung ứng cho dự án: Xem xét sự phù hợp của khả 

năng cung cấp nguyên liệu đầu vào chủ yếu cho các hoạt động sản xuất, kinh 

doanh của dự án, căn cứ quy mô, công suất theo phân kỳ đầu tƣ (nếu có). 
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- Các yếu tố đầu ra của dự án: Xem xét sự phù hợp của các yếu tố đầu ra 

với quy mô, công suất, nhu cầu sử dụng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng, sản 

phẩm, dịch vụ công cung cấp; xem xét tính phù hợp của các chỉ số đánh giá 

chất lƣợng thực hiện dự án đƣợc trình bày trong BCNCKT. 

b) Hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án 

- Đóng góp của dự án cho các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội: Xem 

xét tính hợp lý của các nhóm yếu tố chi phí, lợi ích về mặt kinh tế - xã hội và 

các chỉ tiêu kinh tế (Giá trị hiện tại ròng kinh tế - ENPV, tỷ số lợi ích trên chi 

phí về kinh tế - BCR; tỷ suất nội hoàn kinh tế - EIRR). Dự án đạt hiệu quả kinh 

tế - xã hội khi các chỉ tiêu kinh tế nêu trên đáp ứng yêu cầu sau: 

ENPV phải dƣơng (>0); BCR lớn hơn 1 (>1); EIRR lớn hơn tỷ suất chiết 

khấu xã hội (SDR). 

- Tác động của dự án đối với môi trƣờng: Hồ sơ đánh giá tác động môi 

trƣờng của dự án phải đƣợc lập và phê duyệt phù hợp với quy định hiện hành 

của pháp luật về bảo vệ môi trƣờng. Hội đồng thẩm định tổng hợp ý kiến thẩm 

định của cơ quan chuyên môn theo quy định của pháp luật về môi trƣờng đối 

với hồ sơ nêu trên. 

- Tác động của dự án đối với xã hội: Xem xét sự phù hợp của các tác 

động đƣợc thuyết minh trong BCNCKT đối với các nhóm đối tƣợng khác nhau 

trong xã hội, cộng đồng địa phƣơng, những nhóm đối tƣợng thiệt thời không có 

khả năng chi trả giá hoặc phí đối với sản phẩm, dịch vụ công của dự án 

nhƣ: phụ nữ, ngƣời nghèo, ngƣời tàn tật... 

- Tác động của dự án đối với quốc phòng, an ninh (nếu có): Trƣờng hợp 

dự án có liên quan đến các vấn đề quốc phòng, an ninh, xem xét sự phù hợp của 

các tác động và biện pháp giảm thiểu đƣợc trình bày trong BCNCKT. 

c) Tính khả thi về mặt tài chính 

- Đánh giá tính hợp lý của các yếu tố tài chính đầu vào, các chỉ tiêu tài 

chính (Giá trị hiện tại ròng tài chính - NPV; Tỷ suất nội hoàn tài chính - IRR) 

và phƣơng án tài chính sơ bộ của dự án. Dự án đạt hiệu quả tài chính khi: 

- NPV dƣơng (>0). 

- IRR lớn hơn giá trị (i) chi phí vốn bình quân gia quyền của dự án 

WACC và phù hợp với các giá trị: (ii) IRR của các dự án có tính chất tƣơng tự, 

trong cùng lĩnh vực; (iii) IRR kỳ vọng tối thiểu của các nhà đầu tƣ tiềm năng 

đối với dự án. 

- Vốn nhà nƣớc tham gia trong dự án: 

+ Xem xét sự phù hợp của giá trị phần vốn, số vốn đƣợc bố trí trong kế 

hoạch đầu tƣ công trung hạn đối với vốn đầu tƣ công; 

- Sự phù hợp của giá trị và mục đích sử dụng tài sản công đƣợc xác định 

trong quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án PPP theo quy định của 

pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công hoặc vốn từ nguồn thu để lại từ hoạt 

động cung cấp dịch vụ công để thanh toán cho nhà đầu tƣ hoặc kế hoạch vốn, 
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dự toán chi đối với vốn từ nguồn chi thƣờng xuyên, phƣơng thức, kế hoạch và 

tiến độ giải ngân cho nhà đầu tƣ. 

+ Xem xét khả năng bảo đảm không dẫn đến các khoản nợ tài chính 

ngoài dự kiến cho phía Nhà nƣớc. 

- Sự phù hợp của các hình thức ƣu đãi, bảo đảm đầu tƣ; nguồn vốn và 

khả năng cân đối nguồn vốn để xử lý rủi ro từ dự phòng ngân sách trung ƣơng 

hay địa phƣơng theo quyết định chủ trƣơng đầu tƣ. 

4. Sự phù hợp của loại hợp đồng dự án 

Đánh giá sự phù hợp của loại hợp đồng dự án căn cứ các nội dung sau: 

- Nguồn thu và khả năng thu hồi vốn cho nhà đầu tƣ. 

- Thời gian hoàn vốn và thời hạn hợp đồng dự án. 

- Tính hợp lý trong việc phân chia trách nhiệm của các bên trong quá 

trình triển khai dự án. 

- Các rủi ro chính của dự án đƣợc xác định đầy đủ và phù hợp trong các 

kịch bản tài chính. 

- Khả năng xảy ra các rủi ro và mức độ ảnh hƣởng đối với dự án đƣợc 

xác định cụ thể và phù hợp. 

- Các biện pháp giảm thiểu rủi ro đƣợc xác định phù hợp. 

5. Sự phù hợp của các nội dung về lựa chọn nhà đầu tƣ (không áp dụng 

đối với dự án ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới) 

Đánh giá kết quả khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tƣ đƣợc trình bày tại 

BCNCKT. 

Xem xét sự phù hợp của hình thức lựa chọn nhà đầu tƣ đƣợc đề xuất, bao 

gồm: 

+ Đấu thầu rộng rãi trong nƣớc, quốc tế, có sơ tuyển, không sơ tuyển; 

+ Đàm phán cạnh tranh theo quy định tại khoản 1 Điều 38 của Luật PPP; 

xem xét danh sách nhà đầu tƣ đáp ứng yêu cầu thực hiện dự án. 

+ Chỉ định nhà đầu tƣ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 39 của Luật 

PPP. 

6. Sự phù hợp của kế hoạch triển khai dự án, cơ chế giám sát và quản lý 

dự án 

Xem xét và có ý kiến cụ thể về sự phù hợp của kế hoạch tổ chức triển 

khai dự án (bao gồm cả đánh giá khả năng tổ chức triển khai dự án của cơ quan 

ký kết hợp đồng và bên mời thầu), cơ chế giám sát và quản lý dự án đƣợc trình 

bày trong BCNCKT. 

D. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 

Trên cơ sở các phân tích nêu trên, nhận xét tổng quát về BCNCKT và 

nêu rõ kiến nghị theo một trong hai trƣờng hợp sau đây: 
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1. Trƣờng hợp BCNCKT phù hợp với quy định của pháp luật và đƣợc 

đánh giá là khả thi để triển khai đầu tƣ theo phƣơng thức PPP, kiến nghị cấp có 

thẩm quyền phê duyệt dự án. 

2. Trƣờng hợp không thống nhất với nội dung của BCNCKT, báo cáo 

cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo một trong hai phƣơng án sau: 

+ Phƣơng án 1: Yêu cầu đơn vị chuẩn bị dự án, nhà đầu tƣ điều chỉnh 

BCNCKT. 

+ Phƣơng án 2: Không phê duyệt BCNCKT. 
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Mẫu số 03 

CƠ QUAN RA QUYẾT 

ĐỊNH 

PHÊ DUYỆT DỰ ÁN 

_________ 

Số: ………… 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

_______________________ 

Địa điểm, ngày …. tháng …. năm …… 

 

  

QUYẾT ĐỊNH 

Về phê duyệt dự án…. theo phƣơng thức đối tác công tƣ (PPP) 

__________ 

THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN 

 

Căn cứ Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư ngày 18 tháng 6 năm 

2020; 

Căn cứ Nghị định số   /2021/NĐ-CP ngày   tháng   năm 2021 của Chính phủ 

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư theo phương 

thức đối tác công tư; 

Căn cứ.... quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của...; 

Căn cứ tờ trình đề nghị phê duyệt dự án và hồ sơ kèm theo do …… nộp ngày 

….. và hồ sơ bổ sung nộp ngày .... (nếu có); 

Căn cứ báo cáo thẩm định của …………. ngày ………… tháng …….. 

năm…………; 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt Dự án (tên dự án) với các nội dung sau: 

1. Mục tiêu dự án 

2. Quy mô, địa điểm thực hiện dự án 

3. Thời gian thực hiện dự án 

4. Diện tích mặt đất, mặt nƣớc sử dụng; nhu cầu sử dụng tài nguyên khác (nếu 

có) 

5. Loại hợp đồng dự án PPP 

6. Tổng mức đầu tƣ của dự án 

7. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn nhà đầu tƣ, doanh nghiệp dự án PPP chịu trách 

nhiệm thu xếp (vốn chủ sở hữu, vốn vay và các nguồn vốn hợp pháp khác); vốn nhà 

nƣớc trong dự án PPP (nếu có) 

8. Vốn nhà nƣớc trong dự án PPP (nếu có), bao gồm: 

a) Vốn hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng: Giá trị, tiến độ 

thanh toán, tỷ lệ thanh toán theo tiến độ, phƣơng thức quản lý và sử dụng 
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b) Vốn chi trả kinh phí bồi thƣờng, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cƣ, hỗ 

trợ xây dựng công trình tạm: Giá trị, tiến độ thanh toán, tỷ lệ thanh toán theo tiến độ, 

phƣơng thức quản lý và sử dụng. 

c) Giá trị vốn nhà nƣớc tại điểm a và điểm b nêu trên chiếm tỷ lệ ...% tổng 

mức đầu tƣ. 

d) Chi phí lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên cứu 

khả thi; dự kiến chi phí tổ chức lựa chọn nhà đầu tƣ. 

9. Giá, phí sản phẩm, dịch vụ công: (đối với dự án áp dụng cơ chế thu phí trực 

tiếp từ người sử dụng) 

10. Tên cơ quan có thẩm quyền, cơ quan ký kết hợp đồng, bên mời thầu; tên 

nhà đầu tƣ đề xuất dự án (trƣờng hợp dự án do nhà đầu tƣ đề xuất) 

11. Hình thức lựa chọn nhà đầu tƣ; thời gian tổ chức lựa chọn nhà đầu tƣ 

(trƣờng hợp dự án đƣợc cơ quan có thẩm quyền cho phép tổ chức sơ tuyến trƣớc khi 

phê duyệt dự án, nêu rõ việc đã thực hiện sơ tuyển); danh sách ngắn đƣợc mời vào 

trao đổi, đàm phán về nội dung hồ sơ mời thầu (đối với dự án áp dụng đàm phán 

cạnh tranh quy định tại khoản 1 Điều 38 của Luật PPP); cơ chế ƣu đãi trong lựa chọn 

nhà đầu tƣ cho nhà đầu tƣ đề xuất dự án: 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Cơ quan (Tên cơ quan có thẩm quyền hoặc bên mời thầu) chịu trách nhiệm: 

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ mời thầu, trình 

cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt làm cơ sở để lựa chọn nhà đầu tƣ. 

b) Tổ chức lựa chọn nhà đầu tƣ theo đúng quy định của pháp luật; 

c) Các nội dung khác (nếu có). 

2. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan khác (nếu có) 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Cơ quan (Tên cơ quan có thẩm quyền, đơn vị chuẩn bị dự án, bên mời thầu) 

và các cơ quan liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

2. Cơ quan …………….. chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện 

Quyết định này báo cáo cơ quan (Tên cơ quan quyết định phê duyệt dự án) theo quy 

định của pháp luật. 

  

Nơi nhận: 

- Các cơ quan có tên tại Điều 3; 

- Hội đồng thẩm định/đơn vị đƣợc giao 

nhiệm vụ thẩm định; 

- Các cơ quan liên quan khác; 

- Lƣu: ……….. 

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu) 

 

 

 

 

Tên ngƣời đại diện 
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2. Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi, quyết định phê duyệt dự 

án PPP do nhà đầu tƣ đề xuất. Mã số TTHC: 1.009492.000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện 

Trình tự lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi và phê duyệt dự án 

đƣợc thực hiện nhƣ sau: 

- Bƣớc 1: Nhà đầu tƣ tổ chức lập trực tuyến báo cáo nghiên cứu khả thi 

căn cứ quyết định chủ trƣơng đầu tƣ trên Cổng dịch vụ công hoặc gửi văn bản 

qua dịch vụ bƣu chính công ích hoặc gửi báo trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận 

của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Địa chỉ, số 

727, QL 14, phƣờng Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phƣớc; 

- Bƣớc 2: Trong thời gian 0,5 ngày làm việc, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ 

chuyển hồ sơ đến Sở Kế hoạch và Đầu tƣ để gửi Cơ quan chủ trì thẩm định (Cơ 

quan chủ trì thẩm định là Sở Kế hoạch và Đầu tƣ hoặc Hội đồng thẩm định cơ 

sở do Sở Kế hoạch và Đầu tƣ đề xuất UBND tỉnh thành lập). 

- Bƣớc 3: Trong thời gian 15 ngày làm việc, Cơ quan chủ trì thẩm định tổ 

chức thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi (lấy ý kiến thẩm định và hoàn tất 

báo cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi). 

- Bƣớc 4: Trong thời gian 4,5 ngày làm việc, Cơ quan chủ trì thẩm định 

xem xét báo cáo thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 

- Bƣớc 5: Trong thời gian 10 ngày làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh phê duyệt dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trƣơng đầu tƣ của 

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh và trả kết quả cho nhà đầu tƣ. 

- Bƣớc 6: Bộ phận trả kết quả thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh trả kết quả cho nhà đầu tƣ. 

b) Cách thức thực hiện:  

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Kế hoạch 

và Đầu tƣ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

- Hồ sơ thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP do nhà đầu tư 

đề xuất bao gồm: 

+ Văn bản đề nghị thẩm định; 

+ Dự thảo tờ trình đề nghị phê duyệt dự án; 

+ Báo cáo nghiên cứu khả thi; 

+ Quyết định chủ trƣơng đầu tƣ; 

+ Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tƣ (trƣờng hợp dự án 

ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới); 

+ Văn bản thỏa thuận giữa cơ quan có thẩm quyền với nhà đầu tƣ về việc 

giao nhà đầu tƣ lập báo cáo nghiên cứu khả thi (bao gồm trƣờng hợp dự án ứng 

dụng công nghệ cao, công nghệ mới); 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=255193
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+ Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án. 

- Hồ sơ đề nghị phê duyệt dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất bao gồm: 

+ Tờ trình đề nghị phê duyệt dự án; 

+ Dự thảo quyết định phê duyệt dự án; 

+ Báo cáo nghiên cứu khả thi; 

+ Báo cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi; 

+ Quyết định chủ trƣơng đầu tƣ; 

+ Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tƣ (trƣờng hợp dự án 

ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới); 

+ Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án. 

* Số lƣợng hồ sơ: 03 bộ (01 bộ nộp qua Dịch vụ công và 02 bộ hồ sơ 

gốc gửi qua dịch vụ bƣu chính công ích). 

d) Thời hạn giải quyết 

- Thời gian thẩm định: Không quá 20 ngày làm việc. 

- Thời gian phê duyệt dự án PPP: Không quá 10 ngày làm việc. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ, Hội đồng 

thẩm định cơ sở (nếu thành lập). 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính 

- Báo cáo thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP do nhà đầu tƣ 

đề xuất. 

- Quyết định phê duyệt dự án PPP do nhà đầu tƣ đề xuất. 

h) Lệ phí (nếu có và văn bản quy định về phí, lệ phí): Không có. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm) 

Các Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 

29/3/2021 quy định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành Luật Đầu tƣ theo phƣơng 

thức đối tác công tƣ bao gồm: 

- Phụ lục I: Mẫu kế hoạch thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi 

hoặc báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; 

- Phụ lục III - Mẫu số 01: Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP; 

- Phụ lục III - Mẫu số 02: Báo cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi 

dự án PPP; 

- Phụ lục III - Mẫu số 03: Quyết định phê duyệt dự án PPP. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): Không có. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật Đầu tƣ theo phƣơng thức đối tác công tƣ số 64/2020/QH14 ngày 

18/6/2020; 

- Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 quy định chi tiết và 

hƣớng dẫn thi hành Luật Đầu tƣ theo phƣơng thức đối tác công tƣ. 
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Mẫu đơn, tờ khai hành chính kèm theo: 

 

PHỤ LỤC I 

MẪU KẾ HOẠCH THẨM ĐỊNH 
(Kèm theo Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ) 

_______________ 

 

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH 

[CẤP] 

___________ 

DỰ ÁN [Tên dự án] 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

_______________________ 

Địa điểm, ngày    tháng    năm 

  

 

KẾ HOẠCH THẨM ĐỊNH 

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI hoặc 

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI DỰ ÁN 

[tên dự án] 

 

I. NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG THẨM ĐỊNH 

1. Nhiệm vụ thẩm định 

- Thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi [Tên dự án] để báo 

cáo [cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư] xem xét, quyết định. 

Hoặc 

- Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi [Tên dự án] để báo cáo [cấp có 

thẩm quyền phê duyệt dự án] xem xét, quyết định. 

2. Cơ sở pháp lý tổ chức thẩm định 

Luật, Nghị định, Thông tƣ và các văn bản của cấp có thẩm quyền có liên 

quan. 

3. Nội dung thẩm định 

- Thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án PPP [hoặc nội dung 

điều chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án PPP] theo quy định tại Điều 

15 của Luật PPP [hoặc Điều 18 của Luật PPP]. 

Hoặc 

- Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP [hoặc nội dung điều 

chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP] theo quy định tại Điều 20 của 

Luật PPP [hoặc Điều 24 của Luật PPP]. 

II. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH 



 

66 

 

 

 

1. Phân công nhiệm vụ chi tiết cho các thành viên Hội đồng thẩm định 

- Xác định nội dung thẩm định chi tiết cho các thành viên Hội đồng thẩm 

định, cụ thể nhƣ sau: 

(a) Đối với kế hoạch thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (hoặc nội 

dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi). 

STT Nội dung thẩm định 
Hình thức 

đánh giá 

Thành viên HĐTĐ chịu 

trách nhiệm chính theo 

chức năng quản lý nhà 

nƣớc đƣợc phân công 

1 

Sự phù hợp với điều kiện lựa 

chọn dự án để đầu tƣ theo 

phƣơng thức PPP quy định 

tại Điều 14 của Luật PPP 

Báo cáo bằng 

văn bản 

Tất cả các thành viên Hội 

đồng 

2 

Sự phù hợp với căn cứ lập 

báo cáo nghiên cứu tiền khả 

thi quy định tại khoản 2 Điều 

14 của Luật PPP 

Báo cáo bằng 

văn bản 

Thành viên Hội đồng thuộc 

cơ quan, đơn vị [ghi tên cơ 

quan, đơn vị] 

3 
Hiệu quả đầu tƣ; khả năng 

thu hồi vốn cho nhà đầu tƣ 

Báo cáo bằng 

văn bản 

Thành viên Hội đồng thuộc 

cơ quan, đơn vị [ghi tên cơ 

quan, đơn vị] 

4 
Sự phù hợp của loại hợp 

đồng dự án PPP 

Báo cáo bằng 

văn bản 

Thành viên Hội đồng thuộc 

cơ quan, đơn vị [ghi tên cơ 

quan, đơn vị] 

5 

Cơ chế chia sẻ phần giảm 

doanh thu (nếu đề xuất áp 

dụng) 

Báo cáo bằng 

văn bản 

Thành viên Hội đồng thuộc 

cơ quan, đơn vị [ghi tên cơ 

quan, đơn vị] 

6 

Nguồn vốn và khả năng cân 

đối vốn đối với dự án PPP có 

sử dụng vốn nhà nƣớc. 

Báo cáo bằng 

văn bản 

Thành viên Hội đồng thuộc 

cơ quan, đơn vị [ghi tên cơ 

quan, đơn vị] 

7 
Các nội dung liên quan đến 

tổ chức lựa chọn nhà đầu tƣ 

Báo cáo bằng 

văn bản 

Thành viên Hội đồng thuộc 

cơ quan, đơn vị [ghi tên cơ 

quan, đơn vị] 

(b) Đối với kế hoạch thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi (hoặc nội 

dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi): 

STT Nội dung thẩm định 
Hình thức 

đánh giá 

Thành viên HĐTĐ chịu 

trách nhiệm chính theo 

chức năng quản lý nhà 

nƣớc đƣợc phân công 
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1 
Sự phù hợp với căn cứ pháp 

lý 

Báo cáo bằng 

văn bản 

Tất cả các thành viên Hội 

đồng 

2 Sự cần thiết đầu tƣ 
Báo cáo bằng 

văn bản 

Thành viên Hội đồng thuộc 

cơ quan, đơn vị [ghi tên cơ 

quan, đơn vị] 

3 

Sự phù hợp với yêu cầu về 

phƣơng án kỹ thuật, công 

nghệ, tiêu chuẩn chất lƣợng 

của công trình, hệ thống cơ 

sở hạ tầng hoặc sản phẩm, 

dịch vụ công. Việc thẩm 

định các nội dung về hồ sơ 

thiết kế, kỹ thuật, công nghệ, 

tiêu chuẩn chất lƣợng đƣợc 

thực hiện theo quy định của 

pháp luật về xây dựng, pháp 

luật khác có liên quan 

Báo cáo bằng 

văn bản 

Thành viên Hội đồng thuộc 

cơ quan, đơn vị [ghi tên cơ 

quan, đơn vị] 

4 
Sự phù hợp của loại hợp 

đồng dự án PPP 

Báo cáo bằng 

văn bản 

Thành viên Hội đồng thuộc 

cơ quan, đơn vị [ghi tên cơ 

quan, đơn vị] 

5 

Tính khả thi về tài chính; 

phƣơng án tổ chức quản lý, 

kinh doanh hoặc cung cấp 

sản phẩm, dịch vụ công 

Báo cáo bằng 

văn bản 

Thành viên Hội đồng thuộc 

cơ quan, đơn vị [ghi tên cơ 

quan, đơn vị] 

6 Hiệu quả kinh tế - xã hội 
Báo cáo bằng 

văn bản 

Thành viên Hội đồng thuộc 

cơ quan, đơn vị [ghi tên cơ 

quan, đơn vị] 

7 
Các nội dung liên quan đến 

tổ chức lựa chọn nhà đầu tƣ 

Báo cáo bằng 

văn bản 

Thành viên Hội đồng thuộc 

cơ quan, đơn vị [ghi tên cơ 

quan, đơn vị] 

- Xác định cách thức phối hợp giữa các thành viên Hội đồng. 

- Phân chia nhóm làm việc và nhiệm vụ của từng nhóm (nếu cần). 

2. Đề xuất về thuê tƣ vấn thẩm tra (nếu có) 

- Căn cứ pháp lý. 

- Nhiệm vụ của tƣ vấn thẩm tra (Yêu cầu đối với tƣ vấn thẩm tra có thể 

đƣợc đính kèm Kế hoạch thẩm định dƣới dạng Phụ lục). 

- Dự kiến số lƣợng vị trí chuyên gia cần thiết để thực hiện nhiệm vụ thẩm 

tra gắn với từng nội dung trong báo cáo thẩm định; xác định nhiệm vụ cụ thể 

của các chuyên gia tùy theo từng nội dung trong báo cáo thẩm định và nhu cầu 

sử dụng chuyên gia; dự kiến chi phí cần thiết và có dự toán chi phí kèm theo. 
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- Kế hoạch, quy trình thủ tục lựa chọn tƣ vấn thẩm tra. 

3. Địa điểm và phƣơng tiện làm việc 

Xác định địa điểm, phƣơng tiện để Hội đồng thẩm định thực hiện nhiệm 

vụ, lƣu trữ hồ sơ, thực hiện khảo sát (nếu có) và các điều kiện cần thiết khác để 

thực hiện nhiệm vụ. 

4. Chi phí thẩm định, thẩm tra (có thể lập Thuyết minh dự toán đính kèm 

Kế hoạch thẩm định dƣới dạng Phụ lục) 

- Dự kiến chi phí thẩm tra (nếu có). 

- Dự kiến chi phí thẩm định. 

- Đơn vị chịu trách nhiệm thanh toán chi phí thẩm định, thẩm tra theo 

đúng quy định của pháp luật. 

III. THỜI GIAN VÀ CHƢƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA HỘI 

ĐỒNG 

1. Chƣơng trình làm việc 

- Dự kiến thời gian tổ chức các cuộc họp thẩm định; thời gian để các 

thành viên Hội đồng thẩm định gửi lại báo cáo thẩm định cho cơ quan thƣờng 

trực Hội đồng tổng hợp; thời gian để cơ quan thƣờng trực Hội đồng thẩm định 

tổng hợp, hoàn thiện và trình Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng phê duyệt báo cáo 

thẩm định. 

- Dự kiến thời gian lựa chọn tƣ vấn thẩm tra, thời gian làm việc của tƣ 

vấn thẩm tra. 

2. Thời gian và tiến độ báo cáo 

- Dự kiến thời gian và tiến độ báo cáo. 

- Các yêu cầu về chế độ báo cáo, số lƣợng báo cáo, thời gian nộp báo 

cáo, nội dung tƣơng ứng từng báo cáo. 

3. Trách nhiệm của các bên tham gia thẩm định, thẩm tra. 

Trên cơ sở nội dung thẩm định, thẩm tra, nêu rõ trách nhiệm của các bên 

tham gia thực hiện thẩm định, thẩm tra, phối hợp giữa các bên thực hiện theo 

quy định lại Nghị định này. 
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PHỤ LỤC II 

(Kèm theo Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ) 

_______________ 

 

Mẫu số 01 Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án PPP 

Mẫu số 02 Báo cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án PPP 

Mẫu số 03 Nghị quyết/Quyết định chủ trƣơng đầu tƣ dự án PPP 
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Mẫu số 01 

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI DỰ ÁN PPP 

__________ 

 

Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (BCNCTKT) là tài liệu trình bày các nội 

dung nghiên cứu sơ bộ về sự cần thiết, tính khả thi và hiệu quả của dự án. Phụ 

lục này hƣớng dẫn các nội cung đƣợc trình bày trong BCNCTKT để cấp có 

thẩm quyền quyết định chủ trƣơng đầu tƣ dự án PPP. 

Căn cứ tính chất, quy mô, lĩnh vực, loại hợp đồng của dự án, đơn vị 

chuẩn bị dự án hoặc nhà đầu tƣ lập BCNCTKT theo các nội dung đƣợc hƣớng 

dẫn dƣới đây. Trƣờng hợp áp dụng Mẫu này để trình bày các nội dung điều 

chỉnh BCNLTKT, đơn vị chuẩn bị dự án hoặc nhà đầu tƣ sắp xếp, lựa chọn các 

nội dung phù hợp. 

A. THÔNG TIN CƠ BẢN CỦA DỰ ÁN 

Tóm tắt về thuyết minh thông tin cơ bản của dự án, bao gồm: 

1. Tên dự án. 

2. Tên cơ quan có thẩm quyền. 

3. Tên đơn vị chuẩn bị dự án hoặc nhà đầu tƣ đề xuất dự án. 

4. Địa điểm, quy mô, công suất dự án, diện tích sử dụng đất. 

5. Yêu cầu về kỹ thuật. 

6. Sơ bộ tổng mức đầu tƣ. 

7. Vốn nhà nƣớc trong dự án PPP (nếu có). 

8. Loại hợp đồng dự án. 

9. Các chỉ tiêu chính thuộc phƣơng án tài chính sơ bộ. 

10. Thời gian thực hiện dự án. 

11. Ƣu đãi và bảo đảm đầu tƣ. 

12. Tên bên mời thầu, hình thức lựa chọn nhà đầu tƣ và thời gian tổ chức 

lựa chọn nhà đầu tƣ (đối với trƣờng hợp dự án ứng dụng công nghệ cao, công 

nghệ mới). 

B. CĂN CỨ LẬP BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI 

Liệt kê các văn bản pháp lý chủ yếu làm căn cứ lập BCNCTKT, bao 

gồm: 

1. Các Luật, Nghị định và Thông tƣ hƣớng dẫn liên quan đến việc triển 

khai dự án theo phƣơng thức PPP. 

2. Các Luật, Nghị định và Thông tƣ hƣớng dẫn liên quan đến ngành, lĩnh 

vực đầu tƣ của dự án. 
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3. Các nghị quyết hoặc quyết định phê duyệt chiến lƣợc, kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội của quốc gia và quy hoạch có liên quan theo quy định của 

pháp luật về quy hoạch. 

C. THÀNH PHẦN HỒ SƠ TRÌNH 

Liệt kê thành phần hồ sơ trình tƣơng ứng với từng giai đoạn 

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH BCNCTKT 

(HOẶC NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH BCNCTKT) 

1. Văn bản để nghị thẩm định. 

2. Dự thảo tờ trình đề nghị quyết định chủ trƣơng đầu tƣ (hoặc điều 

chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ) 

3. BCNCTKT (hoặc nội dung điều chỉnh BCNCTKT). 

4. Văn bản chấp thuận việc nhà đầu tƣ lập BCNCTKT (Trƣờng hợp dự 

án do nhà đầu tƣ đề xuất). 

5. Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án PPP theo quy định 

của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công (trƣờng hợp dự án sử dụng tài 

sản công làm vốn nhà nƣớc hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ 

tầng). 

6. Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án. 

II. THÀNH PHẦN HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ QUYẾT ĐỊNH CHỦ 

TRƢƠNG ĐẦU TƢ (HOẶC ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ) 

1. Tờ trình đề nghị quyết định chủ trƣơng đầu tƣ (hoặc điều chỉnh chủ 

trƣơng đầu tƣ). 

2. Dự thảo quyết định chủ trƣơng đầu tƣ (hoặc quyết định điều chỉnh chủ 

trƣơng đầu tƣ). 

3. BCNCTKT (hoặc nội dung điều chỉnh BCNCTKT. 

4. Báo cáo thẩm định BCNCTKT: báo cáo thẩm tra đối với dự án do 

Quốc hội quyết định chủ trƣơng đầu tƣ (hoặc báo cáo thẩm định, thẩm tra đối 

với các nội dung điều chỉnh). 

5. Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án. 

D. NỘI DUNG BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI 

I. SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƢ DỰ ÁN 

1. Bối cảnh chung 

- Thuyết minh sơ bộ bối cảnh chung về kinh tế - xã hội của quốc gia, địa 

phƣơng trong giai đoạn dự án đƣợc triển khai. 

- Đánh giá tổng quan về ngành, lĩnh vực mà dự án đề xuất, các ảnh 

hƣởng trực tiếp, gián tiếp của các quy định pháp luật chuyên ngành đối với dự 

án. 
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- Phân tích sự phù hợp của dự án đối với chiến lƣợc, kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội của quốc gia và quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp 

luật về quy hoạch. 

2. Hiện trạng khu vực thực hiện dự án 

- Trƣờng hợp dự án khởi công mới, thuyết minh về hiện trạng, thực trạng 

của khu vực, địa điểm sẽ triển khai dự án. 

- Trƣờng hợp dự án khởi công mới, sửa chữa, nâng cấp, đánh giá bổ sung 

hiện trạng của công trình cần cải tạo, sửa chữa, nâng cấp. 

- Trƣờng hợp dự án áp dụng loại hợp đồng O&M, đánh giá hiện trạng 

công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng thuộc dự án; máy móc, thiết bị và các loại tài 

sản khác có liên quan. 

3. Các dự án có liên quan 

Nêu thông tin cơ bản về các dự án có liên quan và ảnh hƣởng tích cực, 

tiêu cực của các dự án đó đối với dự án đƣợc đề xuất. 

4. Lợi thế của việc đầu tƣ theo phƣơng thức PPP 

Phân tích lợi thế đối với dự án khi đầu tƣ theo phƣơng thức PPP so với 

phƣơng thức đầu tƣ khác trên cơ sở các nội dung: Khả năng thu hút nguồn vốn, 

công nghệ, kinh nghiệm quản lý của khu vực tƣ nhân; khả năng phân chia rủi 

ro giữa các bên có liên quan và các nội dung khác. 

5. Tác động của việc thực hiện dự án đối với cộng đồng, dân cƣ 

Phân tích tác động cửa việc thực hiện dự án theo phƣơng thức PPP đến 

xã hội (tái định cƣ, đền bù, bình đẳng giới, tạo cơ hội việc làm...) đối với cộng 

đồng, dân cƣ trong phạm vi dự án. 

II. THÔNG TIN SƠ BỘ VỀ DỰ ÁN 

1. Mục tiêu của dự án 

Thuyết minh sơ bộ các mục tiêu tổng thể và mục tiêu cụ thể mà dự án 

cần đạt đƣợc trong bối cảnh, hiện trạng đã phân tích ở các mục trên. 

2. Quy mô, công suất của dự án 

Phân tích sơ bộ nhu cầu sử dụng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng; sản 

phẩm, dịch vụ công đƣợc cung cấp trên cơ sở quy hoạch, dữ liệu khảo sát thực 

tiễn hoặc các số liệu dự báo; thuyết minh quy mô, công suất của dự án. 

3. Địa điểm thực hiện dự án 

Mô tả địa điểm, khu đất thực hiện dự án và các dự án hoặc công trình 

khác đang hoặc sắp đƣợc triển khai trong vùng lân cận có quy hoạch hoặc liên 

quan đến dự án (nếu có). 

4. Nhu cầu sử dụng đất, mặt nƣớc và tài nguyên khác (nếu có) 

Nêu diện tích, hiện trạng đất, mặt nƣớc và tài nguyên khác (nếu có) đƣợc 

sử dụng để thực hiện dự án. 

5. Phƣơng án bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ 
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Trƣờng hợp hiện trạng khu đất chƣa đƣợc giải phóng mặt bằng, thuyết 

minh sơ bộ phƣơng án bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ đối với dự án đang đƣợc 

đề xuất theo quy định hiện hành. 

III. THUYẾT MINH VỀ KỸ THUẬT 

1. Phƣơng án thiết kế sơ bộ (không áp dụng đối với loại hợp đồng O&M) 

- Nội dung phƣơng án thiết kế sơ bộ thuộc BCNCTKT đƣợc lập theo quy 

định của pháp luật về xây dựng (đối với dự án có cấu phần xây dựng) hoặc 

đƣợc lập theo quy định của pháp luật khác có liên quan (đối với dự án không có 

cấu phần xây dựng). 

- Trƣờng hợp dự án có công trình phải thực hiện thi tuyển phƣơng án 

kiến trúc theo quy định của pháp luật về kiến trúc, thuyết minh căn cứ pháp lý, 

sự cần thiết, hình thức thi tuyển, chi phí, kế hoạch và nội dung liên quan khác 

của việc tổ chức thi tuyển phƣơng án kiến trúc. 

2. Sơ bộ yêu cầu về chất lƣợng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng của dự 

án; sản phẩm, dịch vụ công đƣợc cung cấp 

- Căn cứ quy mô, công suất của dự án, tiêu chuẩn, định mức của ngành, 

tính sẵn có và khả năng ứng dụng thực tiễn của công nghệ, phân tích một số 

phƣơng án có thể áp dụng và đề xuất phƣơng án phù hợp, làm cơ sở để tính 

toán tổng mức đầu tƣ của dự án. BCNCTKT cần nêu rõ việc nhà đầu tƣ đƣợc 

đề xuất phƣơng án kỹ thuật, công nghệ khác đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, chất 

lƣợng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng dự án, sản phẩm, dịch vụ công đƣợc 

cung cấp và mang lại hiệu quả cao hơn cho dự án. 

- Sơ bộ yêu cầu về chất lƣợng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng của dự 

án; sản phẩm, dịch vụ công đƣợc cung cấp. 

- Trƣờng hợp dự án có yếu tố đặc biệt cần áp dụng giải pháp đổi mới 

sáng tạo nhằm rút ngắn tiến độ và hoàn thành xây dựng công trình, hệ thống cơ 

sở hạ tầng trong một khoảng thời gian nhất định, đạt mức tiết kiệm năng lƣợng 

cao, bảo vệ môi trƣờng đối với dự án thuộc nhóm có nguy cơ tác động xấu đến 

môi trƣờng mức độ cao theo pháp luật về bảo vệ môi trƣờng, thuyết minh sự 

cần thiết, phù hợp và lý do áp dụng. 

- Đối với dự án áp dụng loại hợp đồng O&M, căn cứ phân tích về hiện 

trạng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng thuộc dự án; máy móc, thiết bị và các 

loại tài sản khác có liên quan, thuyết minh yêu cầu về việc vận hành công trình, 

hệ thống cơ sở hạ tầng của dự án nhằm cung cấp sản phẩm, dịch vụ công. 

3. Phƣơng án phân chia dự án thành phần (nếu có) 

Trƣờng hợp dự án PPP dự kiến đƣợc tách thành một số dự án thành 

phần, thuyết minh phƣơng án, cơ sở, mục tiêu của việc phân chia. 

IV. ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI; TÁC 

ĐỘNG MÔI TRƢỜNG CỦA DỰ ÁN 

1. Xác định các yếu tố chi phí và lợi ích về mặt kinh tế - xã hội 
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Xác định sơ bộ các yếu tố chi phí và lợi ích về mặt kinh tế - xã hội của 

dự án theo các nhóm yếu tố dƣới đây: 

- Nhóm yếu tố có thể định lƣợng và quy đổi đƣợc thành tiền (đƣợc sử 

dụng để tính toán tỷ số lợi ích trên chi phí về kinh tế). 

- Nhóm yếu tố có thể định lƣợng nhƣng không định giá đƣợc (ví dụ: Lợi 

ích do cải thiện về môi trƣờng, lợi ích do thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế, gia tăng 

việc làm...). 

- Nhóm yếu tố chỉ có thể định tính (ví dụ: Lợi ích do tăng tính kết nối 

giữa các vùng sản xuất và đầu mối tiêu thụ, cải thiện chất lƣợng cuộc sống của 

ngƣời dân vùng dự án...). 

2. Sơ bộ phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án thông qua tỷ số lợi 

ích trên chi phí về kinh tế (BCR) 

Tỷ số lợi ích trên chi phí về kinh tế (BCR) là tỷ số giữa tổng lợi ích mà 

việc đầu tƣ mang lại trên tổng chi phí bỏ ra trong quá trình đầu tƣ và khai thác, 

đƣợc quy về giá trị hiện tại. Để đảm bảo dự án đạt hiệu quả kinh tế - xã hội, 

BCR yêu cầu lớn hơn 1 (>1) và đƣợc tính toán sơ bộ trong bƣớc lập 

BCNCTKT theo công thức sau: 

 

Trong đó: 

Bt: sơ bộ giá trị lợi ích năm thứ t; 

Ct: sơ bộ giá trị chi phí năm thứ t; 

t: năm trong vòng đời dự án (0, 1, 2,..., n); 

n: số năm hoạt động của dự án (thời hạn hợp đồng dự án); 

re: tỷ suất chiết khấu kinh tế của dự án (Giá trị re đƣợc xác định theo quy 

định của từng ngành. Trƣờng hợp chƣa đƣợc quy định cụ thể thì đơn vị lập 

BCNCTKT có thể tham khảo giá trị re = 10% hoặc đề xuất giá trị tính toán khác 

nhƣng cần có thuyết minh về lý do lựa chọn giá trị đó). 

3. Kết luận sơ bộ về hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án 

Trên cơ sở phân tích theo hƣớng dẫn nêu trên, kết luận sơ bộ về hiệu quả 

kinh tế - xã hội của dự án. 

Trƣờng hợp không đủ điều kiện xác định các yếu tố chi phí và lợi ích có 

thể định lƣợng và quy đổi đƣợc thành tiền làm cơ sở để tính toán tỷ số lợi ích 

trên chi phí về kinh tế của dự án, kết luận sơ bộ về hiệu quả kinh tế - xã hội của 

dự án trên cơ sở các nhóm yếu tố còn lại. 

4. Tác động môi trƣờng 
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Đánh giá sơ bộ tác động môi trƣờng theo quy định của pháp luật về bảo 

vệ môi trƣờng nhƣ đối với dự án đầu tƣ công. 

5. Yêu cầu về quốc phòng, an ninh quốc gia, bảo vệ bí mật nhà nƣớc 

(nếu có) 

Thuyết minh các yếu tố bảo đảm yêu cầu về quốc phòng, an ninh quốc 

gia, bảo vệ bí mật nhà nƣớc. 

6. Tác động đối với việc triển khai các cam kết quốc tế về đầu tƣ 

Thuyết minh sơ bộ tác động của dự án đối với việc triển khai các cam kết 

quốc tế về đầu tƣ. 

V. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN 

1. Các thông số đầu vào sử dụng trong mô hình tài chính 

- Chi phí trong suốt vòng đời dự án: Chi phí trong suốt vòng đời dự án 

gồm tổng mức đầu tƣ và chi phí khai thác, vận hành trong suốt vòng đời dự án. 

Trong đó, tổng mức đầu tƣ đƣợc xác định theo pháp luật về xây dựng đối với 

dự án có cấu phần xây dựng hoặc theo pháp luật khác có liên quan đối với dự 

án không có cấu phần xây dựng. Chi phí khai thác, vận hành trong suốt vòng 

đời dự án bằng các chi phí liên quan đến vận hành và bảo dƣỡng công trình dự 

án; các chi phí nhân lực để vận hành và bảo dƣỡng công trình dự án; chi phí 

quản lý dự án; chi phí tƣ vấn giám sát, dự phòng... 

- Doanh thu: Xác định doanh thu của dự án qua từng năm (doanh thu ở 

mức căn bản, doanh thu ở mức tối đa và doanh thu ở mức tối thiểu) trên cơ sở 

các nội dung về dự báo nhu cầu; giá, phí sản phẩm, dịch vụ và các khoản thu 

khác của dự án (xem xét cơ sở pháp lý để xác định giá, phí; dự kiến lộ trình 

tăng giá, phí). 

- Các thông số đầu vào khác: Lãi vay, thời gian vay; tỷ lệ lạm phát; tỷ 

giá; tỷ lệ khấu hao và các thông số khác. 

2. Dự báo nhu cầu 

- Phân tích lƣu lƣợng, nhu cầu sử dụng công trình, hệ thống cơ sở hạ 

tầng, sản phẩm, dịch vụ công đƣợc cung cấp. 

- Dự báo tốc độ tăng trƣởng của nhu cầu trong tƣơng lai, làm cơ sở xem 

xét hiệu quả kinh tế xã hội và phân tích sơ bộ phƣơng án tài chính. 

- Phân tích khả năng chi trả của cộng đồng ngƣời sử dụng, tổ chức bao 

tiêu đối với dự án áp dụng loại hợp đồng BOT, BTO, BOO, O&M. 

3. Phƣơng án tài chính sơ bộ của dự án 

Trình bày nội dung phƣơng án tài chính sơ bộ (nội dung chi tiết thực 

hiện theo hướng dẫn của Chính phủ tại Nghị định quy định chi tiết cơ chế tài 

chính trong dự án PPP), bao gồm: 

- Tổng mức đầu tƣ: Trên cơ sở các thuyết minh về kỹ thuật đƣợc lựa 

chọn, BCNCTKT xác định sơ bộ tổng mức đầu tƣ của dự án. 
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- Cơ cấu nguồn vốn của nhà đầu tƣ/doanh nghiệp dự án (vốn chủ sở hữu, 

vốn vay và các nguồn vốn hợp pháp khác) và phƣơng án huy động vốn giả 

định; thời gian vay, kỳ hạn phát hành trái phíếu doanh nghiệp (nếu có); chi phí 

huy động vốn: lãi suất vốn vay, lãi suất phát hành trái phíếu doanh nghiệp (nếu 

có) và chi phí cần thiết liên quan đến huy động vốn (nếu có); 

- Vốn nhà nƣớc tham gia trong dự án dự kiến (nếu có), cụ thể bao gồm: 

+ Vốn hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng thuộc dự án 

PPP: vốn đầu tƣ công, giá trị tài sản công (đƣợc xác định trong quyết định sử 

dụng tài sản công để tham gia dự án PPP theo quy định của pháp luật về quản 

lý, sử dụng tài sản công); 

+ Vốn thanh toán (bao gồm phƣơng thức thanh toán) cho nhà đầu tƣ thực 

hiện dự án áp dụng loại hợp đồng BTL, BLT; 

+ Vốn nhà nƣớc để chi trả kinh phí bồi thƣờng, giải phóng mặt bằng, hỗ 

trợ tái định cƣ, hỗ trợ xây dựng công trình tạm. 

- Phƣơng án thu hồi vốn đầu tƣ và lợi nhuận của nhà đầu tƣ trong trƣờng 

hợp áp dụng loại hợp đồng BOT, BTO, BOO và O&M. 

- Giá trị tối thiểu nộp ngân sách nhà nƣớc (đối với dự án áp dụng loại 

hợp đồng O&M). 

- Thời hạn hợp đồng dự án. Đối với dự án áp dụng loại hợp đồng O&M, 

thời hạn hợp đồng dự án đƣợc xác định căn cứ yêu cầu về kỹ thuật, công nghệ 

của từng loại công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng, thời gian cần sửa chữa định kỳ 

hoặc thời gian sử dụng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng theo quy định của 

pháp luật. 

- Đề xuất ƣu đãi đảm bảo phƣơng án tài chính của dự án (nếu có). 

- Dự kiến các khoản chi phí của dự án trong thời gian vận hành. 

- Các thông số đầu vào, chỉ tiêu tài chính. 

4. Các chỉ tiêu tài chính xem xét tính khả thi của dự án 

Căn cứ nội dung sơ bộ phƣơng án tài chính và các thông số đầu vào của 

mô hình tài chính, tính khả thi về tài chính của dự án đƣợc xem xét trên cơ sở 

chỉ tiêu Giá trị hiện tại ròng tài chính (NPV). 

NPV của dự án là giá trị hiện tại của đồng tiền thuần trong suốt vòng đời 

dự án. Để đảm bảo dự án đạt hiệu quả tài chính, NPV phải dƣơng (>0) và đƣợc 

tính theo công thức sau: 

 

Trong đó: 

CFt: giá trị đồng tiền thuần là khoản chênh lệch giữa số tiền thu đƣợc 

(đồng tiền vào) và số tiền chi ra (đồng tiền ra) của dự án tại năm thứ t; 
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t: năm trong vòng đời dự án (0, 1, 2,..., n); 

n: số năm hoạt động của dự án (thời hạn hợp đồng dự án); 

r: tỷ suất chiết khấu. 

5. Đánh giá phƣơng án tài chính và kết luận sơ bộ về tính khả thi tài 

chính của dự án 

Trên cơ sở các phân tích tại các Mục nêu trên, căn cứ tính chất của từng 

loại hợp đồng dự án, kết luận sơ bộ về tính khả thi tài chính của dự án. 

VI. MỘT SỐ NỘI DUNG KHÁC 

1. Loại hợp đồng dự án 

Xác định loại hợp đồng phù hợp với dự án căn cứ thuyết minh về các nội 

dung sau: 

- Phƣơng án kỹ thuật, công nghệ sơ bộ. 

- Phƣơng án tài chính sơ bộ (dự báo nhu cầu, nguồn thu và khả năng thu 

hồi vốn cho nhà đầu tƣ, thời gian hoàn vốn và thời hạn hợp đồng dự án) khả 

năng chi trả của cộng đồng ngƣời sử dụng, tổ chức bao tiêu đối với dự án áp 

dụng loại hợp đồng BOT, BTO, BOO, O&M). 

- Vai trò, trách nhiệm, phân bổ và quản lý rủi ro liên quan đến thực hiện 

dự án giữa cơ quan có thẩm quyền và nhà đầu tƣ trong suốt vòng đời dự án. 

2. Phân tích rủi ro trong quá trình thực hiện dự án 

- Thuyết minh sơ bộ một số rủi ro chính có thể phát sinh trong suốt vòng 

đời dự án, bao gồm: Rủi ro về pháp lý (thay đổi chính sách, pháp luật), rủi ro về 

quyền sử dụng đất, rủi ro về môi trƣờng, rủi ro về kỹ thuật, công nghệ đƣợc lựa 

chọn, rủi ro về thiết kế và xây dựng, rủi ro về tài khóa (ngân sách trung ƣơng, 

địa phƣơng, khả năng cung cấp bảo lãnh...), rủi ro về doanh thu (nhu cầu của 

thị trƣờng, lƣu lƣợng...), rủi ro vận hành... 

- Phân tích cơ chế phân bổ, quản lý rủi ro và trách nhiệm của các bên 

trong việc quản lý rủi ro, xác định một số biện pháp giảm thiểu các rủi ro (bảo 

hiểm rủi ro, dự phòng nguồn xử lý khi có sự cố ô nhiễm môi trƣờng, cơ chế 

chia sẻ phần giảm doanh thu...). 

3. Ƣu đãi, bảo đảm đầu tƣ 

Đề xuất ƣu đãi đầu tƣ (bao gồm ƣu đãi đặc thù của ngành, lĩnh vực hoặc 

của địa phƣơng), các loại hình bảo lãnh, bảo đảm của Chính phủ và điều kiện 

kèm theo cũng nhƣ các nghĩa vụ cần thiết khác trong thời gian thực hiện hợp 

đồng dự án. 

4. Cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu 

Căn cứ phân tích sơ bộ một số rủi ro chính có thể phát sinh trong suốt 

vòng đời dự án và các điều kiện quy định tại Điều 82 của Luật PPP, thuyết 

minh lý do và đề xuất phƣơng án áp dụng cơ chế chia sẻ rủi ro về doanh thu 

giữa nhà nƣớc và doanh nghiệp dự án (bao gồm: biện pháp phải thực hiện trƣớc 
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khi áp dụng; thời gian áp dụng; thời điểm bắt đầu áp dụng cơ chế và nội dung 

cần thiết khác). 

5. Tổ chức quản lý thực hiện dự án PPP 

- Thuyết minh hình thức, cơ cấu tổ chức quản lý thực hiện dự án của cơ 

quan có thẩm quyền, nhà đầu tƣ, doanh nghiệp dự án đối với từng giai đoạn cụ 

thể; phƣơng thức để cơ quan có thẩm quyền phối hợp với nhà đầu tƣ, doanh 

nghiệp dự án trong quá trình thực hiện dự án. 

- Thuyết minh sơ bộ các nội dung quản lý thực hiện dự án bao gồm: nội 

dung và phƣơng thức giám sát chất lƣợng công trình; giám sát thực hiện hợp 

đồng dự án, đảm bảo cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ổn định, liên tục; 

phƣơng thức nhà đầu tƣ, doanh nghiệp dự án thực hiện kinh doanh, khai thác 

công trình dự án, cung cấp dịch vụ. 

6. Lựa chọn nhà đầu tƣ 

- Đối với dự án ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới, xác định: Tên 

bên mời thầu; hình thức lựa chọn nhà đầu tƣ; thời gian tổng thể và các mốc thời 

gian dự kiến tổ chức đàm phán cạnh tranh (dạng bảng theo dõi tiến độ). 

- Đối với dự án có yêu cầu về quốc phòng, an ninh quốc gia, bảo vệ bí 

mật nhà nƣớc, thuyết minh về cơ sở áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tƣ. 

Trƣờng hợp đề xuất áp dụng hình thức chỉ định nhà đầu tƣ, thuyết minh sự cần 

thiết, cơ sở pháp lý và nội dung dự kiến báo cáo Thủ tƣớng Chính phủ. 

- Đối với dự án thuộc ngành, nghề chƣa đƣợc tiếp cận thị trƣờng đối với 

nhà đầu tƣ nƣớc ngoài theo quy định của pháp luật về đầu tƣ, thuyết minh về cơ 

sở áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tƣ trong nƣớc phù hợp với các cam kết 

quốc tế về đầu tƣ. 

7. Kế hoạch thực hiện dự án 

Thời gian thực hiện dự án: Dự kiến thời gian chuẩn bị dự án (bao gồm 

thời gian lập, thẩm định BCNCTKT và quyết định chủ trƣơng đầu tƣ; lập, thẩm 

định báo cáo nghiên cứu khả thi và phê duyệt dự án); thời gian tổ chức lựa 

chọn nhà đầu tƣ và ký kết hợp đồng. 

8. Các nội dung khác 

- Thuyết minh sơ bộ nội dung cần khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tƣ 

đối với dự án tại bƣớc lập báo cáo nghiên cứu khả thi (trừ dự án ứng dụng công 

nghệ cao, công nghệ mới và dự án có yêu cầu về quốc phòng, an ninh quốc gia, 

bảo vệ bí mật nhà nƣớc dự kiến báo cáo Thủ tƣớng Chính phủ cho phép áp 

dụng hình thức chỉ định nhà đầu tƣ). 

- Đối với dự án có yếu tố đặc biệt cần áp dụng giải pháp đổi mới sáng tạo 

nhằm rút ngắn tiến độ và hoàn thành xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ 

tầng trong một khoảng thời gian nhất định, đạt mức tiết kiệm năng lƣợng cao, 

bảo vệ môi trƣờng đối với dự án thuộc nhóm có nguy cơ tác động xấu đến môi 

trƣờng mức độ cao theo pháp luật về bảo vệ môi trƣờng, thuyết minh nội dung 

yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tƣ. 
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Đ. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Trình bày kết luận về việc dự án đáp ứng các điều kiện để đầu tƣ theo 

phƣơng thức PPP quy định tại khoản 1 Điều 14 của Luật PPP. 

Trình bày các kiến nghị cấp có thẩm quyền thực hiện thủ tục thẩm định, 

quyết định chủ trƣơng đầu tƣ dự án và xác định các nội dung cần đƣợc nghiên 

cứu chi tiết tại báo cáo nghiên cứu khả thi. 
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Mẫu số 02 

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH  

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI DỰ ÁN PPP 

_________________ 

 

Căn cứ tính chất, quy mô, lĩnh vực và nội dung của báo cáo nghiên cứu 

tiền khả thi (BCNCTKT), báo cáo thẩm định BCNCTKT đƣợc thực hiện theo 

các nội dung hƣớng dẫn dƣới đây. Hội đồng thẩm định hoặc đơn vị đƣợc giao 

nhiệm vụ thẩm định cần đƣa ra ý kiến nhận xét cụ thể đối với từng nội dung và 

đề xuất phƣơng án giải quyết trong trƣờng hợp có nội dung chƣa đồng thuận 

hoặc cần bổ sung, hoàn thiện với đơn vị chuẩn bị dự án hoặc nhà đầu tƣ đề xuất 

dự án. Trƣờng hợp áp dụng Mẫu này để thẩm định các nội dung điều chỉnh 

BCNCTKT, Hội đồng thẩm định hoặc đơn vị đƣợc giao nhiệm vụ thẩm định 

sắp xếp, lựa chọn các nội dung phù hợp. 

A. KHÁI QUÁT VỀ DỰ ÁN 

Trình bày thông tin khái quát về dự án, bao gồm: 

1. Tên dự án. 

2. Tên cơ quan có thẩm quyền. 

3. Tên đơn vị chuẩn bị dự án hoặc nhà đầu tƣ đề xuất dự án. 

4. Địa điểm, quy mô, công suất dự án, diện tích sử dụng đất. 

5. Yêu cầu về kỹ thuật. 

6. Dự kiến tổng mức đầu tƣ. 

7. Vốn nhà nƣớc trong dự án PPP (nếu có). 

8. Loại hợp đồng dự án. 

9. Các chỉ tiêu chính thuộc phƣơng án tài chính sơ bộ. 

10. Thời gian thực hiện dự án. 

11. Ƣu đãi và bảo đảm đầu tƣ. 

12. Tên bên mời thầu, hình thức lựa chọn nhà đầu tƣ và thời gian tổ chức 

lựa chọn nhà đầu tƣ (đối với trường hợp dự án ứng dụng công nghệ cao, công 

nghệ mới). 

B. TỔNG HỢP Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG 

THẨM ĐỊNH/CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CÓ LIÊN QUAN 

Tổng hợp ý kiến thẩm định của các thành viên Hội đồng thẩm định đối 

với hồ sơ BCNCTKT của dự án, trong đó nêu rõ thành viên chủ trì thẩm định 

các nội dung cụ thể tại Mục C của Báo cáo này. Trƣờng hợp không thành lập 

Hội đồng thẩm định, đơn vị đƣợc giao chủ trì thẩm định tổng hợp ý kiến các cơ 

quan, đơn vị có liên quan tại Mục này. 

C. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH 
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I. KIỂM TRA SƠ BỘ HỒ SƠ 

Đánh giá về kết luận sơ bộ về tính đầy đủ về thành phần, nội dung hồ sơ. 

II. THẨM ĐỊNH VỀ NỘI DUNG CỦA HỒ SƠ 

Sự phù hợp với điều kiện lựa chọn dự án để đầu tƣ theo phƣơng thức PPP 

Đánh giá sự phù hợp của BCNCTKT với điều kiện lựa chọn dự án để đầu 

tƣ theo phƣơng thức PPP quy định tại khoản 1 Điều 14 của Luật PPP, gồm: 

- Tính cần thiết phải đầu tƣ dự án. 

- Sự phù hợp về lĩnh vực đầu tƣ theo quy định của Luật PPP. 

- Không trùng lặp với dự án PPP đã có quyết định chủ trƣơng đầu tƣ hoặc 

quyết định phê duyệt dự án. 

- Lợi thế của việc đầu tƣ dự án theo phƣơng thức PPP so với các hình 

thức đầu tƣ khác. 

- Khả năng bố trí vốn nhà nƣớc trong trƣờng hợp có nhu cầu sử dụng vốn 

nhà nƣớc. 

2. Sự phù hợp với căn cứ lập BCNCTKT 

Đánh giá sự phù hợp của BCNCTKT với các căn cứ quy định tại khoản 2 

Điều 14 của Luật PPP, gồm: 

- Sự phù hợp của dự án với chiến lƣợc, kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội của quốc gia và quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy 

hoạch. 

- Sự phù hợp của dự án với quy định của Luật PPP và pháp luật chuyên 

ngành về lĩnh vực đầu tƣ. 

- Sự phù hợp của dự án với các văn bản pháp lý có liên quan (nếu có). 

3. Hiệu quả đầu tƣ và khả năng thu hồi vốn cho nhà đầu tƣ 

a) Hiệu quả đầu tƣ của dự án 

- Đánh giá sự phù hợp của phƣơng án sơ bộ về kỹ thuật, công nghệ. 

- Trƣờng hợp dự án có yếu tố đặc biệt cần áp dụng giải pháp đổi mới sáng 

tạo nhằm rút ngắn tiến độ và hoàn thành xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ 

tầng trong một khoảng thời gian nhất định, đạt mức tiết kiệm năng lƣợng cao, 

bảo vệ môi trƣờng đối với dự án thuộc nhóm có nguy cơ tác động xấu đến môi 

trƣờng mức độ cao theo pháp luật về bảo vệ môi trƣờng, xem xét sự phù hợp 

của các nội dung này. 

- Trƣờng hợp dự án đƣợc đề xuất phân chia thành các dự án thành phần, 

xem xét sự phù hợp của đề xuất. 

- Xem xét tính hợp lý của các yếu tố chi phí, lợi ích về mặt kinh tế - xã 

hội, tỷ số lợi ích trên chi phí về kinh tế của dự án (BCR). Dự án đƣợc đánh giá 

là đạt hiệu quả kinh tế - xã hội khi BCR lớn hơn 1 (>1). Trƣờng hợp 

BCNCTKT không xác định BCR, đánh giá tính hợp lý của các nhóm yếu tố còn 

lại. 
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- Xem xét sự phù hợp của phần thuyết minh về tác động của dự án đối 

với môi trƣờng theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trƣờng, xã hội và các 

nội dung khác. 

- Đánh giá các yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia, bảo vệ bí 

mật nhà nƣớc của dự án, căn cứ ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. 

b) Khả năng thu hồi vốn cho nhà đầu tƣ 

- Xem xét tính hợp lý của các yếu tố tài chính đầu vào, các chỉ tiêu tài 

chính và sơ bộ phƣơng án tài chính của dự án. Dự án đạt hiệu quả tài chính khi 

NPV dƣơng (>0). 

- Đánh giá sự phù hợp của các hình thức ƣu đãi, bảo đảm đầu tƣ nhằm 

làm tăng tính khả thi của dự án theo quy định của pháp luật về đầu tƣ, đầu tƣ 

PPP. 

4. Sự phù hợp khi áp dụng cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu đối với dự 

án 

Trƣờng hợp BCNCTKT đề xuất áp dụng cơ chế chia sẻ phần giảm doanh 

thu, căn cứ quy mô và tính chất của dự án, đánh giá các nội dung sau: 

- Sự đáp ứng đối với các điều kiện áp dụng cơ chế chia sẻ phần giảm 

doanh thu theo quy định của pháp luật. 

- Sự phù hợp của phƣơng án chia sẻ phần giảm doanh thu. 

- Khả năng cân đối chi phí xử lý rủi ro trong phạm vi nguồn dự phòng 

ngân sách nhà nƣớc, biện pháp bảo đảm cân đối ngân sách nhà nƣớc trong 

trƣờng hợp chi trả, căn cứ ý kiến của cơ quan tài chính cấp tƣơng ứng. 

5. Nguồn vốn và khả năng cân đối vốn 

- Đối với dự án có sử dụng vốn đầu tƣ công; tổng hợp báo cáo thẩm định 

nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của cơ quan chuyên môn quản lý đầu tƣ 

công theo pháp luật về đầu tƣ công. 

- Đối với dự án sử dụng nguồn vốn chi thƣờng xuyên, nguồn thu hợp 

pháp dành để chi thƣờng xuyên của cơ quan nhà nƣớc, đơn vị sự nghiệp công 

lập để thanh toán cho doanh nghiệp dự án: tổng hợp ý kiến thẩm định của cơ 

quan tài chính cấp tƣơng ứng theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà 

nƣớc. 

- Đối với dự án sử dụng giá trị tài sản công làm phần Nhà nƣớc tham gia: 

Tổng hợp giá trị tài sản công đƣợc xác định trong quyết định sử dụng tài sản 

công để tham gia dự án PPP. 

6. Sự phù hợp của loại hợp đồng dự án 

Đánh giá sự phù hợp của loại hợp đồng dự án trên cơ sở xem xét các yếu 

tố: 

- Nguồn thu và khả năng thu hồi vốn cho nhà đầu tƣ. 

- Thời gian hoàn vốn và thời hạn hợp đồng dự án. 
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- Tính hợp lý trong việc phân chia trách nhiệm của các bên trong quá 

trình triển khai dự án và các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro, bao gồm 

rủi ro đối với ngân sách của trung ƣơng và địa phƣơng, khả năng chi trả của 

cộng đồng ngƣời sử dụng sản phẩm, dịch vụ công của dự án. 

7. Hình thức lựa chọn nhà đầu tƣ 

- Trƣờng hợp BCNCTKT đề xuất áp dụng đàm phán cạnh tranh do dự án 

đƣợc xác định là dự án ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới, đánh giá sự 

phù hợp đề xuất này và thời gian đàm phán cạnh tranh. 

- Trƣờng hợp BCNCTKT đề xuất áp dụng lựa chọn nhà đầu tƣ trong 

nƣớc hoặc đề xuất báo cáo Thủ tƣớng Chính phủ cho phép áp dụng chỉ định nhà 

đầu tƣ do dự án cần bảo đảm yếu tố quốc phòng, an ninh quốc gia, bảo vệ bí 

mật nhà nƣớc, đánh giá sự phù hợp của đề xuất này. 

- Trƣờng hợp BCNCTKT đề xuất áp dụng lựa chọn nhà đầu tƣ trong 

nƣớc do dự án thuộc ngành, nghề chƣa đƣợc tiếp cận thị trƣờng đối với nhà đầu 

tƣ nƣớc ngoài theo pháp luật về đầu tƣ, đánh giá sự phù hợp của đề xuất này. 

8. Nội dung khác 

Xem xét sự phù hợp của các nội dung cần khảo sát sự quan tâm của nhà 

đầu tƣ. Trƣờng hợp dự án xuất hiện yếu tố đặc biệt cần áp dụng giải pháp đổi 

mới sáng tạo nhằm rút ngắn tiến độ và hoàn thành xây dựng công trình, hệ 

thống cơ sở hạ tầng trong một khoảng thời gian nhất định, đạt mức tiết kiệm 

năng lƣợng cao, bảo vệ môi trƣờng đối với dự án thuộc nhóm có nguy cơ tác 

động xấu mức độ cao đến môi trƣờng theo pháp luật về bảo vệ môi trƣờng, xem 

xét sự phù hợp các yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tƣ. 

D. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 

Trên cơ sở các phân tích nêu trên, nhận xét tổng quát về BCNCTKT và 

nêu rõ kiến nghị theo một trong hai trƣờng hợp sau đây: 

1. Trƣờng hợp BCNCTKT phù hợp với quy định của pháp luật và đƣợc 

đánh giá là đủ điều kiện để quyết định chủ trƣơng đầu tƣ theo phƣơng thức PPP, 

kiến nghị cấp có thẩm quyền: 

a) Phê duyệt chủ trƣơng đầu tƣ dự án. Đối với dự án do nhà đầu tƣ đề 

xuất, phê duyệt chủ trƣơng đầu tƣ dự án đồng thời kiến nghị cấp có thẩm quyền 

giao nhà đầu tƣ tổ chức lập BCNCKT. 

b) Giao đơn vị chuẩn bị dự án căn cứ ý kiến thẩm định BCNCTKT hoàn 

thiện các nội dung liên quan trong thông báo mới khảo sát và tổ chức khảo sát 

theo quy định tại Điều 25 của Nghị định này; hoàn thiện BCNCKT. 

2. Trƣờng hợp không thống nhất với nội dung của BCNCTKT, báo cáo 

cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo một trong hai phƣơng án sau: 

a) Phƣơng án 1: Yêu cầu đơn vị chuẩn bị dự án, nhà đầu tƣ điều chỉnh 

BCNCTKT. 

b) Phƣơng án 2: Không phê duyệt BCNCTKT. 
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Mẫu số 03 

CƠ QUAN RA NGHỊ 

QUYẾT 

(QUYẾT ĐỊNH) 

CHỦ TRƢƠNG ĐẦU 

TƢ 

_________ 

Số: …. 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

_______________________ 

Địa điểm, ngày …  tháng …  năm … 

NGHỊ QUYẾT (QUYẾT ĐỊNH) 

Về chủ trƣơng đầu tƣ dự án... theo phƣơng thức đối tác công tƣ (PPP) 

____________ 

THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN RA NGHỊ QUYẾT (QUYẾT ĐỊNH) CHỦ 

TRƢƠNG ĐẦU TƢ 

 

Căn cứ Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư ngày 18 tháng 6 

năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số   /2021/NĐ-CP ngày    tháng    năm 2021 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư theo 

phương thức đối tác công tư; 

Căn cứ.... quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy 

của...; 

Căn cứ tờ trình đề nghị quyết định chủ trương đầu tư và hồ sơ kèm theo 

do…… nộp ngày và hồ sơ bổ sung nộp ngày .... (nếu có); 

Căn cứ báo cáo thẩm định của….. ngày… tháng .... năm …; 

 

QUYẾT NGHỊ (QUYẾT ĐỊNH): 

 

Điều 1. Phê duyệt (quyết định) chủ trƣơng đầu tƣ (tên dự án) với các 

nội dung sau: 

1. Mục tiêu dự án 

2. Dự kiến quy mô, địa điểm thực hiện dự án 

3. Dự kiến thời gian thực hiện dự án 

4. Dự kiến nhu cầu sử dụng đất, mặt nƣớc, tài nguyên khác (nếu có) 

5. Dự kiến loại hợp đồng dự án PPP 

6. Sơ bộ tổng mức đầu tƣ của dự án 

7. Sơ bộ phƣơng án tài chính của dự án 
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a) Cơ cấu nguồn vốn: vốn nhà đầu tƣ, doanh nghiệp dự án PPP chịu trách 

nhiệm thu xếp (vốn chủ sở hữu, vốn vay và các nguồn vốn hợp pháp khác); vốn 

nhà nƣớc trong dự án PPP (nếu có) 

b) Vốn nhà nƣớc trong dự án: 

- Giá trị phần vốn hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng. 

- Giá trị phần vốn chi trả kinh phí bồi thƣờng, giải phóng mặt bằng, hỗ 

trợ tái định cƣ, hỗ trợ xây dựng công trình tạm. 

- Giá trị phần vốn hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng và 

vốn chi trả kinh phí bồi thƣờng giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cƣ, hỗ trợ 

xây dựng công trình tạm chiếm tỷ lệ ...% tổng mức đầu tƣ. 

- Chi phí lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. 

Trƣờng hợp dự án áp dụng loại hợp đồng BTL, BLT, quyết định chủ 

trƣơng đầu tƣ nêu phƣơng thức thanh toán cho nhà đầu tƣ (giá trị và tiến độ 

thanh toán định kỳ). 

c) Dự kiến khung giá, phí sản phẩm, dịch vụ công (đối với dự án áp dụng 

cơ chế thu phí trực tiếp từ người sử dụng) 

8. Ƣu đãi và bảo đảm đầu tƣ 

a) Ƣu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp: Cơ sở pháp lý của ƣu đãi; đối 

tƣợng và điều kiện hƣởng ƣu đãi (nếu có) 

b) Ƣu đãi về thuế nhập khẩu: Cơ sở pháp lý của ƣu đãi; đối tƣợng và điều 

kiện hƣởng ƣu đãi (nếu có) 

c) Ƣu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất: 

Cơ sở pháp lý của ƣu đãi; đối tƣợng và điều kiện hƣởng ƣu đãi (nếu có) 

d) Các bảo đảm đầu tƣ khác: Cơ sở pháp lý của hình thức bảo đảm; đối 

tƣợng và điều kiện hƣởng bảo đảm 

9. Cơ chế chia sẻ phần tăng, giảm doanh thu 

a) Dự án này áp dụng cơ chế chia sẻ phần tăng doanh thu theo quy định 

tại khoản 1 Điều 82 của Luật PPP 

b) [Trường hợp áp dụng cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu] Dự án này 

đƣợc áp dụng cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu theo quy định tại khoản 2 và 

khoản 3 Điều 82 của Luật PPP nhƣ sau: Điều kiện, phƣơng án chia sẻ và nguồn 

vốn dự kiến sử dụng để chi trả phần giảm doanh thu 

10. Tên cơ quan có thẩm quyền; tên nhà đầu tƣ đề xuất dự án (trƣờng hợp 

dự án do nhà đầu tƣ đề xuất) 

11. Các nội dung cần thiết khác 

Đối với từng trƣờng hợp cụ thể, quyết định chủ trƣơng đầu tƣ bổ sung các 

nội dung sau: 
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- Đối với dự án ứng dụng công nghệ cao, ứng dụng công nghệ mới, quyết 

định chủ trƣơng đầu tƣ nêu các nội dung sau: Tên bên mời thầu; Hình thức lựa 

chọn nhà đầu tƣ; Thời gian tổ chức lựa chọn nhà đầu tƣ. 

- Đối với dự án xuất hiện yếu tố đặc biệt cần áp dụng giải pháp đổi mới 

sáng tạo, quyết định chủ trƣơng đầu tƣ nêu rõ tiến độ hoàn thành, mức tiết kiệm 

năng lƣợng, yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng tƣơng ứng để thực hiện việc khảo sát 

sự quan tâm của nhà đầu tƣ theo quy định tại Điều 25 của Nghị định này. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Cơ quan (Tên cơ quan có thẩm quyền hoặc đơn vị chuẩn bị dự án) chịu 

trách nhiệm hoàn thiện và đăng tải thông báo mời khảo sát theo quy định tại 

Điều 25 của Nghị định này. 

2. Cơ quan (Tên cơ quan có thẩm quyền hoặc đơn vị chuẩn bị dự án) 

hoặc nhà đầu tƣ đề xuất dự án hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án 

(Tên dự án) trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án theo quy định của Luật 

PPP. 

[- Đối với dự án ứng dụng công nghệ cao, ứng dụng công nghệ mới: Cơ 

quan (Tên cơ quan có thẩm quyền hoặc bên mời thầu) chủ trì, phối hợp với các 

cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ mời đàm phán dự án (Tên dự án) trình cấp 

có thẩm quyền phê duyệt, làm cơ sở tổ chức đàm phán cạnh tranh theo quy định 

của Luật PPP và Nghị định này. 

- Đối với dự án cần bảo đảm yêu cầu về quốc phòng, an ninh quốc gia, 

bảo vệ bí mật nhà nƣớc và đƣợc đề xuất áp dụng hình thức chỉ định nhà đầu tƣ: 

Cơ quan (Tên cơ quan có thẩm quyền hoặc đơn vị chuẩn bị dự án) chủ trì, phối 

hợp với các cơ quan liên quan dự thảo tờ trình báo cáo Thủ tƣớng Chính phủ 

chấp thuận áp dụng hình thức chỉ định nhà đầu tƣ.] 

3. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan khác (nếu có). 

4. Các nội dung khác (nếu có). 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Cơ quan (Tên cơ quan có thẩm quyền hoặc đơn vị chuẩn bị dự án) 

hoặc nhà đầu tƣ đề xuất dự án, các cơ quan liên quan khác chịu trách nhiệm thi 

hành Nghị quyết (Quyết định) này. 

2. Cơ quan ……………. chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực 

hiện Nghị quyết (Quyết định) này báo cáo cơ quan (Tên cơ quan quyết định chủ 

trƣơng đầu tƣ dự án) theo quy định của pháp luật. 

 

Nơi nhận: 
- Các cơ quan có tên tại Điều 3; 

- Cơ quan quyết định chủ trƣơng đầu tƣ dự án; 

- Hội đồng thẩm định/đơn vị đƣợc giao nhiệm 

vụ thẩm định; 

- Các cơ quan liên quan khác; 

- Lƣu: …… 

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng 

dấu) 

 

 

Tên ngƣời đại diện 
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PHỤ LỤC III 

(Kèm theo nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính 

phủ) 

______________ 

 

Mẫu số 01 Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP 

Mẫu số 02 Báo cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP 

Mẫu số 03 Quyết định phê duyệt dự án PPP 
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Mẫu số 01 

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI DỰ ÁN PPP 

__________ 

 

Báo cáo nghiên cứu khả thi (BCNCKT) là tài liệu trình bày các nội dung 

nghiên cứu về sự cần thiết, tính khả thi và hiệu quả của dự án PPP. Phụ lục này 

hƣớng dẫn các nội dung đƣợc trình bày trong BCNCKT để cấp có thẩm quyền 

phê duyệt dự án. 

Căn cứ tính chất, quy mô, lĩnh vực của dự án, đơn vị chuẩn bị dự án hoặc 

nhà đầu tƣ lập BCNCKT theo các nội dung đƣợc hƣớng dẫn dƣới đây. Trƣờng 

hợp áp dụng Mẫu này để trình bày các nội dung điều chỉnh BCNCKT, đơn vị 

chuẩn bị dự án hoặc nhà đầu tƣ sắp xếp, lựa chọn các nội dung phù hợp. 

 A. THÔNG TIN CƠ BẢN CỦA DỰ ÁN 

Tóm tắt và thuyết minh thông tin cơ bản của dự án, bao gồm: 

1. Tên dự án. 

2. Tên cơ quan có thẩm quyền, cơ quan ký kết hợp đồng. 

3. Tên đơn vị chuẩn bị dự án hoặc nhà đầu tƣ đề xuất dự án. 

4. Địa điểm, quy mô, công suất dự án, diện tích sử dụng đất. 

5. Yêu cầu về kỹ thuật. 

6. Tổng mức đầu tƣ. 

7. Vốn nhà nƣớc trong dự án PPP (nếu có). 

8. Loại hợp đồng dự án. 

9. Các chỉ tiêu chính thuộc phƣơng án tài chính. 

10. Thời gian thực hiện dự án. 

11. Ƣu đãi và bảo đảm đầu tƣ 

12. Tên bên mời thầu, hình thức lựa chọn nhà đầu tƣ và thời gian tổ chức 

lựa chọn nhà đầu tƣ (không áp dụng đối với dự án ứng dụng công nghệ cao, 

công nghệ mới) 

B. CĂN CỨ LẬP BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI 

Liệt kê các văn bản pháp lý chủ yếu làm căn cứ lập BCNCKT, bao gồm: 

1. Các Luật, Nghị định và Thông tƣ hƣớng dẫn liên quan đến việc triển 

khai dự án theo phƣơng thức PPP. 

2. Các Luật, Nghị định và Thông tƣ hƣớng dẫn liên quan đến ngành, lĩnh 

vực đầu tƣ của dự án. 

3. Các nghị quyết hoặc quyết định phê duyệt chiến lƣợc, kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội của quốc gia và quy hoạch có liên quan theo quy định của 

pháp luật về quy hoạch. 
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4. Các quyết định, văn bản của cấp có thẩm quyền trong các bƣớc lập, 

thẩm định BCNCTKT, quyết định chủ trƣơng đầu tƣ. 

C. THÀNH PHẦN HỒ SƠ TRÌNH 

Liệt kê thành phần hồ sơ trình tƣơng ứng với từng giai đoạn 

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH BCNCKT 

(HOẶC NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH BCNCKT) 

1. Văn bản đề nghị thẩm định. 

2. Dự thảo tờ trình đề nghị phê duyệt dự án (hoặc điều chỉnh dự án). 

3. BCNCKT (hoặc nội dung điều chỉnh BCNCKT). 

4. Quyết định chủ trƣơng đầu tƣ (hoặc quyết định điều chỉnh chủ trƣơng 

đầu tƣ, nếu có). 

5. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tƣ (trường hợp dự án 

ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới). 

6. Văn bản thỏa thuận giữa cơ quan có thẩm quyền với nhà đầu tƣ về việc 

giao nhà đầu tƣ lập BCNCKT (trường hợp dự án do nhà đầu tư đề xuất; dự án 

ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới). 

7. Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án. 

II. THÀNH PHẦN HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT DỰ ÁN (HOẶC 

ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN) 

1. Tờ trình đề nghị phê duyệt dự án (hoặc điều chỉnh dự án). 

2. Dự thảo quyết định phê duyệt dự án (hoặc quyết định điều chỉnh dự án). 

3. BCNCKT (hoặc nội dung điều chỉnh BCNCKT). 

4. Báo cáo thẩm định BCNCKT (hoặc báo cáo thẩm định nội dung điều 

chỉnh BCNCKT). 

5. Quyết định chủ trƣơng đầu tƣ (hoặc quyết định điều chỉnh chủ trƣơng 

đầu tƣ, nếu có). 

6. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tƣ (trường hợp dự án 

ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới). 

7. Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án. 

D. NỘI DUNG BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI 

I. SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƢ DỰ ÁN 

1. Bối cảnh chung 

- Thuyết minh chi tiết bối cảnh chung về kinh tế - xã hội của quốc gia, địa 

phƣơng trong giai đoạn dự án đƣợc triển khai; các điều kiện, môi trƣờng tự 

nhiên tác động đến dự án. 

- Tổng quan về ngành, lĩnh vực mà dự án đề xuất, các ảnh hƣởng trực tiếp, 

gián tiếp của các quy định về pháp luật chuyên ngành đối với dự án. 
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- Phân tích chi tiết sự phù hợp của dự án đối với chiến lƣợc, kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội của quốc gia và quy hoạch có liên quan theo quy định của 

pháp luật về quy hoạch. 

- Nhận định các lợi ích dự kiến dự án sẽ đóng góp cho quốc gia và/hoặc 

địa phƣơng. 

2. Hiện trạng khu vực thực hiện dự án 

- Trƣờng hợp dự án khởi công mới, thuyết minh về hiện trạng, thực trạng 

của khu vực, địa điểm sẽ triển khai dự án. 

- Trƣờng hợp dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, đánh giá bổ sung hiện 

trạng của công trình cần cải tạo, sửa chữa, nâng cấp. 

- Trƣờng hợp dự án áp dụng loại hợp đồng O&M, đánh giá hiện trạng 

công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng thuộc dự án; máy móc, thiết bị và các loại tài 

sản khác có liên quan. 

3. Các dự án có liên quan 

- Nêu thông tin cơ bản về các dự án có liên quan (bao gồm dự án hỗ trợ và 

dự án cạnh tranh) có thể tác động về mặt doanh thu, lợi nhuận, chi phí... đến dự 

án đƣợc đề xuất; thuyết minh tác động tích cực cũng nhƣ ảnh hƣởng tiêu cực của 

các dự án đó đối với dự án đƣợc đề xuất. 

- Trƣờng hợp lập BCNCKT của dự án thành phần, phân tích mối liên hệ 

với các dự án thành phần còn lại. 

4. Lợi thế của việc đầu tƣ theo phƣơng thức PPP 

Phân tích chi tiết lợi thế đối với dự án khi đầu tƣ theo phƣơng thức PPP so 

với hình thức đầu tƣ khác trên cơ sở các nội dung: Khả năng thu hút nguồn vốn, 

công nghệ, kinh nghiệm quản lý của khu vực tƣ nhân. 

5. Kết quả tiếp thu ý kiến về tác động của việc đầu tƣ thực hiện dự án 

- Tổng hợp ý kiến tham vấn về việc đầu tƣ thực hiện dự án của các cơ 

quan, tổ chức sau đây: Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ Quốc 

Việt Nam cấp tỉnh nơi thực hiện dự án, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh, thành phố 

nơi thực hiện dự án; hiệp hội nghề nghiệp liên quan đến lĩnh vực đầu tƣ. 

- Nêu giải trình, tiếp thu ý kiến tham vấn của các cơ quan, tổ chức nói 

trên. 

6. Khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tƣ và bên cho vay 

- Thuyết minh quá trình tổ chức khảo sát, nội dung khảo sát ý kiến nhà 

đầu tƣ, bên cho vay (nếu có). 

- Phân tích kết quả khảo sát bao gồm: các nội dung của BCNCKT đƣợc 

điều chỉnh căn cứ kết quả khảo sát; số lƣợng nhà đầu tƣ, bên cho vay quan tâm 

dự án; danh sách ngắn nhà đầu tƣ đáp ứng yêu cầu của dự án có yếu tố đặc biệt 

cần áp dụng giải pháp đổi mới sáng tạo nhằm rút ngắn tiến độ và hoàn thành xây 

dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng trong một khoảng thời gian nhất định, 

đạt mức tiết kiệm năng lƣợng cao, bảo vệ môi trƣờng đối với dự án thuộc nhóm 
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có nguy cơ tác động xấu đến môi trƣờng mức độ cao theo pháp luật về bảo vệ 

môi trƣờng (nếu có). 

II. THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ DỰ ÁN 

1. Mục tiêu của dự án 

Xác định mục tiêu tổng thể và mục tiêu cụ thể của dự án, bao gồm: 

- Mục tiêu tổng thể: Đóng góp của dự án vào việc thực hiện các mục tiêu 

chung của quốc gia; những lợi ích dự án đóng góp cho kinh tế - xã hội của quốc 

gia, địa phƣơng và ngành, lĩnh vực. 

- Mục tiêu cụ thể: Những vấn đề, thực trạng đƣợc giải quyết; số lƣợng đối 

tƣợng hƣởng lợi từ dự án; quy mô, công suất dự án cần đạt đƣợc để đáp ứng nhu 

cầu sử dụng. 

2. Quy mô, công suất của dự án 

Phân tích nhu cầu sử dụng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng, sản phẩm, 

dịch vụ công trên cơ sở quy hoạch, dữ liệu khảo sát thực tiễn hoặc các số liệu dự 

báo; thuyết minh quy mô, công suất của dự án; trƣờng hợp cần phân kỳ đầu tƣ, 

nêu rõ quy mô, công suất của từng thời kỳ cho phù hợp với dự báo về tăng 

trƣởng nhu cầu. 

3. Địa điểm thực hiện dự án 

Mô tả địa điểm, khu đất thực hiện dự án trên cơ sở các nội dung sau: 

Phạm vi, diện tích đất sử dụng, hiện trạng khu đất đƣợc sử dụng, hành lang bảo 

vệ (nếu có), diện tích xây dựng công trình, lợi thế của địa điểm đối với dự án; 

kết quả khảo sát địa điểm thực hiện dự án (nếu tổ chức). Trƣờng hợp xung 

quanh hoặc trong địa phận thực hiện dự án có các dự án hoặc công trình khác 

đang hoặc sắp triển khai, phân tích mức độ ảnh hƣởng của các dự án đó đối với 

dự án đang đƣợc đề xuất. 

4. Nhu cầu sử dụng đất, mặt nƣớc và tài nguyên khác (nếu có) 

Nêu diện tích, hiện trạng đất, mặt nƣớc và tài nguyên khác (nếu có) đƣợc 

sử dụng để thực hiện dự án. 

5. Phƣơng án bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ 

Trƣờng hợp hiện trạng khu đất chƣa đƣợc giải phóng, thuyết minh phƣơng 

án bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ đối với dự án đang đƣợc đề xuất theo quy định 

hiện hành. 

III. THUYẾT MINH VỀ KỸ THUẬT 

1. Yêu cầu về phƣơng án kỹ thuật, công nghệ, tiêu chuẩn chất lƣợng công 

trình, hệ thống cơ sở hạ tầng, sản phẩm, dịch vụ công đƣợc cung cấp 

- Xác định các phƣơng án kỹ thuật, công nghệ trên cơ sở quy mô, công 

suất của dự án; tiêu chuẩn chất lƣợng, định mức của ngành; tính sẵn có và khả 

năng ứng dụng thực tiễn của công nghệ; rủi ro về kỹ thuật, công nghệ (nếu có); 

yêu cầu về việc cung cấp nguyên liệu đầu vào chủ yếu cho các hoạt động sản 

xuất, kinh doanh. 
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- Nêu cụ thể các yêu cầu về kỹ thuật, chất lƣợng công trình, hệ thống cơ 

sở hạ tầng của dự án, sản phẩm, dịch vụ công cung cấp thông qua chỉ số đánh 

giá chất lƣợng thực hiện dự án về mặt kỹ thuật. 

- Mô tả về phƣơng án kỹ thuật, công nghệ đƣợc lựa chọn. Đây là cơ sở để 

tính toán tổng mức đầu tƣ của dự án. Nêu rõ việc nhà đầu tƣ đƣợc đề xuất 

phƣơng án kỹ thuật, công nghệ khác đáp ứng chỉ số đánh giá chất lƣợng thực 

hiện dự án về mặt kỹ thuật và mang lại hiệu quả cao hơn cho dự án. 

- Đối với dự án áp dụng loại hợp đồng O&M, căn cứ phân tích về hiện 

trạng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng thuộc dự án; máy móc, thiết bị và các 

loại tài sản khác có liên quan, thuyết minh yêu cầu về việc vận hành công trình, 

hệ thống cơ sở hạ tầng của dự án nhằm cung cấp sản phẩm, dịch vụ công. 

- Trƣờng hợp dự án sử dụng vốn đầu tƣ công làm phần vốn hỗ trợ xây 

dựng, nêu căn cứ, lý do, yêu cầu của kỹ thuật, tính chất công trình để thuyết 

minh phƣơng thức quản lý và sử dụng nguồn vốn đầu tƣ công trong dự án PPP 

(tiểu dự án hoặc hạng mục). 

- Trƣờng hợp khảo sát thị trƣờng về một số yêu cầu, tiêu chuẩn kỹ thuật 

thực hiện dự án, phân tích kết quả khảo sát và nêu các nội dung đƣợc tiếp thu 

sau khi khảo sát. 

2. Thiết kế cơ sở (không áp dụng đối với hợp đồng O&M) 

Nội dung thiết kế cơ sở trong BCNCKT đƣợc lập theo quy định của pháp 

luật về xây dựng (đối với dự án có cấu phần xây dựng) hoặc đƣợc lập theo quy 

định của pháp luật chuyên ngành (đối với dự án không có cấu phần xây dựng). 

IV. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN; 

TÁC ĐỘNG VỀ MÔI TRƢỜNG, XÃ HỘI VÀ QUỐC PHÕNG, AN NINH 

1. Xác định các yếu tố chi phí và lợi ích về mặt kinh tế - xã hội 

Xác định chi tiết các yếu tố chi phí và lợi ích về mặt kinh tế - xã hội của 

dự án theo các nhóm yếu tố dƣới đây: 

- Nhóm yếu tố có thể định lƣợng và quy đổi đƣợc thành tiền (đƣợc sử 

dụng để tính toán các chỉ tiêu phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án). 

- Nhóm yếu tố có thể định lƣợng nhƣng không định giá đƣợc (ví dụ: Lợi 

ích do cải thiện về môi trƣờng, lợi ích do thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế, gia tăng 

việc làm...). 

- Nhóm yếu tố chỉ có thể định tính (ví dụ: Lợi ích do tăng tính kết nối giữa 

các vùng sản xuất và đầu mối tiêu thụ, cải thiện chất lƣợng cuộc sống của ngƣời 

dân vùng dự án...). 

2. Các chỉ tiêu phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án 

a) Giá trị hiện tại ròng kinh tế (ENPV) 

ENPV là hiệu số giữa tổng lợi ích mang lại trừ đi tổng chi phí bỏ ra trong 

thời gian tính toán kinh tế, đƣợc quy đổi về hiện tại. Để đảm bảo dự án đạt hiệu 

quả kinh tế - xã hội, ENPV phải dƣơng (>0) và đƣợc tính theo công thức sau: 
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Trong đó: 

Bt: lợi ích năm thứ t; 

Ct: chi phí năm thứ t; 

t: năm trong vòng đời dự án (0, 1, 2,..., n); 

n: số năm hoạt động của dự án (thời gian hợp đồng dự án); 

re: tỷ suất chiết khấu kinh tế của dự án. Giá trị re đƣợc xác định theo quy 

định của từng ngành. Trƣờng hợp chƣa đƣợc quy định cụ thể thì đơn vị lập 

BCNCKT có thể tham khảo giá trị re=10% hoặc đề xuất giá trị tính toán khác 

nhƣng cần có thuyết minh về lý do lựa chọn giá trị đó. 

b) Tỷ số lợi ích trên chi phí về kinh tế (BCR) 

BCR là tỷ số giữa tổng lợi ích mà việc đầu tƣ mang lại trên tổng chi phí 

bỏ ra trong quá trình đầu tƣ và khai thác đã đƣợc quy về giá trị hiện tại. Để đảm 

bảo dự án đạt hiệu quả kinh tế - xã hội, BCR phải lớn hơn 1 (>1) và đƣợc tính 

theo công thức sau: 

 

Trong đó: Bt, Ct, t, n, re có ý nghĩa tƣơng tự nhƣ trong công thức tính 

ENPV nêu trên. 

c) Tỷ suất nội hoàn kinh tế (EIRR) 

Tỷ suất nội hoàn kinh tế là tỷ suất chiết khấu kinh tế tối đa để dự án thu 

hồi nguồn vốn đầu tƣ và chi phí vận hành, đạt đƣợc sự hòa vốn. EIRR bằng giá 

trị tỷ suất chiết khấu (re) trong trƣờng hợp ENPV = 0 và đƣợc xác định thông 

qua việc giải phƣơng trình sau: 

  

Trong đó: Bt, Ct, t, n có ý nghĩa tƣơng tự nhƣ trong công thức tính ENPV 

nêu trên. 

Để đảm bảo dự án đạt hiệu quả kinh tế - xã hội, EIRR phải lớn hơn tỷ suất 

chiết khấu xã hội (SDR - Social Discount Rate): EIRR > SDR. Giá trị SDR đƣợc 

xác định theo quy định của từng ngành. Trƣờng hợp chƣa đƣợc quy định cụ thể 

thì đơn vị lập BCNCKT có thể tham khảo giá trị SDR=10% hoặc đề xuất giá trị 

tính toán khác nhƣng cần có thuyết minh về lý do lựa chọn giá trị đó. 

3. Kết luận về hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án 
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Trên cơ sở phân tích theo hƣớng dẫn nêu trên, BCNCKT nêu kết luận về 

hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án. 

Trƣờng hợp không đủ điều kiện xác định các yếu tố chi phí và lợi ích có 

thể định lƣợng và quy đổi đƣợc thành tiền làm cơ sở để tính toán các chỉ tiêu 

phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án, BCNCKT nêu kết luận về hiệu quả 

kinh tế - xã hội của dự án trên cơ sở các nhóm yếu tố còn lại. 

4. Tác động môi trƣờng, xã hội, quốc phòng, an ninh của dự án 

- Lập hồ sơ đánh giá tác động môi trƣờng theo pháp luật về bảo vệ môi 

trƣờng. Trƣờng hợp dự án sử dụng tài nguyên thiên nhiên làm yếu tố đầu vào 

chính (thuộc các lĩnh vực nhƣ năng lƣợng, điện, nƣớc...), phân tích chi tiết về tác 

động của dự án đối với nguồn tài nguyên thiên nhiên và biện pháp giảm thiểu tác 

động tiêu cực. 

- Thuyết minh yếu tố tác động đến xã hội trong quá trình thực hiện dự án 

nhƣ hỗ trợ tái định cƣ, bình đẳng giới, lao động, tạo việc làm... và các biện pháp 

giảm thiểu tác động tiêu cực. 

- Trƣờng hợp dự án có tác động về quốc phòng, an ninh quốc gia, bảo vệ 

bí mật nhà nƣớc, phân tích chi tiết nội dung này căn cứ ý kiến của Bộ Quốc 

phòng, Bộ Công an hoặc Công an tỉnh, thành phố tại địa bàn thực hiện dự án tại 

bƣớc quyết định chủ trƣơng đầu tƣ dự án. 

V. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN 

1. Các thông số đầu vào sử dụng trong mô hình tài chính 

- Chi phí trong suốt vòng đời dự án: Chi phí trong suốt vòng đời dự án 

gồm tổng mức đầu tƣ và chi phí khai thác, vận hành trong suốt vòng đời dự án. 

Trong đó, tổng mức đầu tƣ đƣợc xác định theo pháp luật về xây dựng đối với dự 

án có cấu phần xây dựng hoặc theo pháp luật khác có liên quan đối với dự án 

không có cấu phần xây dựng. Chi phí khai thác, vận hành trong suốt vòng đời dự 

án bằng các chi phí liên quan đến vận hành và bảo dƣỡng công trình dự án; các 

chi phí nhân lực để vận hành và bảo dƣỡng công trình dự án; chi phí quản lý dự 

án; chi phí tƣ vấn giám sát, dự phòng... 

- Doanh thu: Xác định doanh thu của dự án qua từng năm (doanh thu ở 

mức căn bản, doanh thu ở mức tối đa và doanh thu ở mức tối thiểu) trên cơ sở 

các nội dung về dự báo nhu cầu; giá, phí sản phẩm, dịch vụ công và các khoản 

thu khác của dự án (xem xét cơ sở pháp lý để xác định giá, phí; dự kiến lộ trình 

tăng giá, phí). 

- Các thông số đầu vào khác: Lãi vay, thời gian vay; tỷ lệ lạm phát; tỷ giá; 

tỷ lệ khấu hao và các thông số khác. 

2. Phƣơng án tài chính của dự án 

Trình bày nội dung phƣơng án tài chính (nội dung chi tiết thực hiện theo 

hướng dẫn của Chính phủ tại Nghị định quy định chi tiết cơ chế tài chính trong 

dự án PPP), bao gồm: 

- Tổng mức đầu tƣ: Trên cơ sở các thuyết minh về kỹ thuật đƣợc lựa chọn, 

BCNCKT xác định tổng mức đầu tƣ của dự án. 
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- Cơ cấu nguồn vốn của nhà đầu tƣ/doanh nghiệp dự án (vốn chủ sở hữu, 

vốn vay và các nguồn vốn hợp pháp khác) và phƣơng án huy động vốn giả định; 

thời gian vay, kỳ hạn phát hành trái phíếu doanh nghiệp (nếu có); chi phí huy 

động vốn: lãi suất vốn vay, lãi suất phát hành trái phíếu doanh nghiệp (nếu có) 

và chi phí cần thiết liên quan đến huy động vốn (nếu có); 

- Vốn nhà nƣớc tham gia trong dự án dự kiến (nếu có), cụ thể bao gồm: 

+ Vốn hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng thuộc dự án 

PPP: vốn đầu tƣ công, giá trị tài sản công (đƣợc xác định trong quyết định sử 

dụng tài sản công để tham gia dự án PPP theo quy định của pháp luật về quản lý, 

sử dụng tài sản công); 

+ Vốn thanh toán (bao gồm phƣơng thức thanh toán) cho nhà đầu tƣ thực 

hiện dự án áp dụng loại hợp đồng BTL, BLT; 

+ Vốn nhà nƣớc để chi trả kinh phí bồi thƣờng, giải phóng mặt bằng, hỗ 

trợ tái định cƣ, hỗ trợ xây dựng công trình tạm. 

- Phƣơng án thu hồi vốn đầu tƣ và lợi nhuận của nhà đầu tƣ đối với dự án 

áp dụng loại hợp đồng BOT, BTO, BOO và O&M. 

- Giá trị phần nộp ngân sách nhà nƣớc đối với dự án áp dụng loại hợp 

đồng O&M. 

- Thời hạn hợp đồng dự án. Đối với dự án áp dụng loại hợp đồng O&M, 

thời hạn hợp đồng dự án đƣợc xác định căn cứ yêu cầu về kỹ thuật, công nghệ 

của từng loại công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng, thời gian cần sửa chữa định kỳ 

hoặc thời gian sử dụng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng theo quy định của 

pháp luật. 

- Đề xuất ƣu đãi đảm bảo phƣơng án tài chính của dự án (nếu có). 

- Dự kiến các khoản chi phí của dự án trong thời gian vận hành. 

- Các thông số đầu vào, chỉ tiêu tài chính. 

3. Dự báo nhu cầu 

BCNCKT phân tích nhu cầu sử dụng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng 

của dự án, sản phẩm, dịch vụ công đƣợc cung cấp; dự báo tốc độ tăng trƣởng 

nhu cầu trong tƣơng lai, cụ thể: 

- Phân tích nhu cầu hiện tại: Căn cứ hiện trạng dự án, quy mô, công suất 

dự án, xác định số lƣợng đối tƣợng hƣởng lợi từ dự án. 

- Dự báo nhu cầu tƣơng lai: Xây dựng các kịch bản về nhu cầu (tối đa, 

trung bình, tối thiểu) trong suốt vòng đời dự án. 

- Phân tích khả năng chi trả của cộng đồng ngƣời sử dụng, tổ chức bao 

tiêu đối với dự án áp dụng loại hợp đồng BOT, BTO, BOO, O&M. 

4. Các chỉ tiêu tài chính xem xét tính khả thi của dự án 

Căn cứ nội dung phƣơng án tài chính và các thông số đầu vào của mô hình 

tài chính, tính khả thi về tài chính của dự án đƣợc xem xét trên cơ sở các chỉ tiêu 

tài chính sau: 



 

96 

 

 

 

- Giá trị hiện tại ròng tài chính (NPV) của dự án là giá trị hiện tại của 

đồng tiền thuần trong suốt vòng đời dự án. Để đảm bảo dự án đạt hiệu quả tài 

chính, NPV phải dƣơng (>0) và đƣợc tính theo công thức sau: 

 

Trong đó: 

CFt: giá trị đồng tiền thuần là khoản chênh lệch giữa số tiền thu đƣợc 

(đồng tiền vào) và số tiền chi ra (đồng tiền ra) của dự án tại năm thứ t; 

t: năm trong vòng đời dự án (0, 1, 2,..., n); 

n: số năm hoạt động của dự án (thời gian hợp đồng dự án); 

r: tỷ suất chiết khấu. 

- Tỷ suất nội hoàn tài chính (IRR) cho biết lợi nhuận của dự án, không bao 

gồm cơ cấu huy động vốn. IRR là tỷ suất chiết khấu (r) tại điều kiện biên 

NPV=0 và đƣợc tính toán thông qua việc giải phƣơng trình sau đây: 

 

Trong đó: CFt, t, n có ý nghĩa tƣơng tự nhƣ trong công thức tính NPV nêu 

trên. 

Để đánh giá dự án khả thi về mặt tài chính, IRR của dự án sau khi tính 

toán cần đƣợc so sánh với các giá trị: (i) Chi phí vốn bình quân gia quyền của dự 

án (WACC); (ii) IRR của các dự án có tính chất tƣơng tự, trong cùng lĩnh vực; 

(iii) IRR kỳ vọng tối thiểu của các nhà đầu tƣ tiềm năng đối với dự án. Dự án có 

tính khả thi về tài chính khi IRR lớn hơn giá trị (i) và phù hợp với các giá trị (ii), 

(iii). Ngoài ra, có thể sử dụng chỉ số khả năng trả nợ (DSCR) để đánh giá tính 

khả thi về tài chính đối với bên cho vay của dự án. 

Căn cứ điều kiện cụ thể của từng dự án, BCNCKT bổ sung các chỉ tiêu 

đánh giá tính khả thi của phƣơng án tài chính theo quy định tại Nghị định cơ chế 

quản lý tài chính dự án PPP. 

5. Kết luận về tính khả thi tài chính của dự án 

Trên cơ sở các phân tích tại các Mục nêu trên, căn cứ tính chất của từng 

loại hợp đồng dự án, nêu kết luận về tính khả thi tài chính của dự án. 

6. Quản lý và sử dụng vốn nhà nƣớc trong dự án PPP 

Căn cứ kết quả phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội và phƣơng án tài chính 

của dự án, thuyết minh các nội dung có liên quan đến việc quản lý và sử dụng 

vốn nhà nƣớc trong dự án PPP, bao gồm: 

- Đối với dự án cần vốn hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ 

tầng thuộc dự án PPP: Nêu căn cứ pháp lý về việc cân đối và bố trí vốn đầu tƣ 

công trong kế hoạch đầu tƣ công trung hạn, dự kiến việc cân đối và bố trí trong 

kế hoạch đầu tƣ công hàng năm; nêu phƣơng thức quản lý và sử dụng (tiểu dự án 

hoặc hạng mục), kế hoạch và tiến độ giải ngân nguồn vốn cho nhà đầu tƣ. 
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Trƣờng hợp sử dụng tài sản công làm vốn nhà nƣớc tham gia trong dự án, 

đơn vị chuẩn bị dự án xác định cụ thể thủ tục định giá tài sản công, phƣơng thức, 

kế hoạch và tiến độ bàn giao hoặc chuyển nhƣợng tài sản công cho nhà đầu tƣ. 

- Đối với dự án cần vốn thanh toán cho doanh nghiệp dự án PPP: Nêu sơ 

bộ nguồn vốn và khả năng cân đối (dự kiến về kế hoạch đầu tƣ công trung hạn 

và hàng năm đối với nguồn vốn đầu tƣ công hoặc kế hoạch vốn, dự toán chi đối 

với nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật); phƣơng thức, kế 

hoạch và tiến độ giải ngân nguồn vốn cho nhà đầu tƣ. 

- Đối với dự án cần vốn nhà nƣớc để chi trả kinh phí bồi thƣờng, giải 

phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cƣ, hỗ trợ xây dựng công trình tạm: Căn cứ 

phƣơng án bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ, nêu dự kiến về kế hoạch đầu tƣ công 

trung hạn và hàng năm; dự kiến kế hoạch và tiến độ giải ngân nguồn vốn. 

VI. LOẠI HỢP ĐỒNG DỰ ÁN 

1. Căn cứ lựa chọn loại hợp đồng cho dự án 

BCNCKT xác định dự án thuộc nhóm hợp đồng áp dụng cơ chế thu phí 

trực tiếp từ ngƣời sử dụng hoặc tổ chức bao tiêu sản phẩm, dịch vụ công hoặc 

nhóm hợp đồng áp dụng cơ chế Nhà nƣớc thanh toán trên cơ sở chất lƣợng sản 

phẩm, dịch vụ công, căn cứ thuyết minh về các nội dung sau: 

- Phƣơng án kỹ thuật, công nghệ; 

- Phƣơng án tài chính (dự báo nhu cầu, nguồn thu và khả năng thu hồi vốn 

cho nhà đầu tƣ, thời gian hoàn vốn và thời hạn hợp đồng dự án, khả năng chi trả 

của cộng đồng ngƣời sử dụng, tổ chức bao tiêu đối với dự án áp dụng loại hợp 

đồng BOT, BTO, BOO, O&M). 

2. Trách nhiệm của các bên trong việc thực hiện hợp đồng dự án 

Thuyết minh chi tiết về vai trò, trách nhiệm trong suốt vòng đời dự án của 

các bên có liên quan, bao gồm: Cơ quan có thẩm quyền, nhà đầu tƣ, doanh 

nghiệp dự án và các tổ chức khác có liên quan (bên cho vay, đơn vị cung ứng 

đầu vào, đơn vị bao tiêu sản phẩm, nhà thầu...). 

3. Phân tích các rủi ro chính của dự án 

Mô tả và đánh giá các rủi ro chính trong suốt vòng đời dự án nhƣ: Rủi ro 

về pháp lý (thay đổi chính sách, pháp luật), rủi ro về quyền sử dụng đất, rủi ro về 

môi trƣờng, rủi ro về kỹ thuật, công nghệ đƣợc lựa chọn, rủi ro về thiết kế và 

xây dựng, rủi ro về tài khóa (ngân sách trung ƣơng, địa phƣơng, khả năng cung 

cấp bảo lãnh, bảo đảm không dẫn đến các khoản nợ ngoài dự kiến cho phía Nhà 

nƣớc), rủi ro về doanh thu (nhu cầu của thị trƣờng, lƣu lƣợng...), rủi ro vận 

hành... 

4. Cơ chế phân bổ và quản lý rủi ro 

Thuyết minh cụ thể cơ chế phân bổ, quản lý rủi ro (bao gồm các biện pháp 

giảm thiểu rủi ro), trách nhiệm giữa cơ quan có thẩm quyền và đối tác tƣ nhân 

(nhà đầu tƣ, doanh nghiệp dự án, bên cho vay...) trong quá trình thực hiện dự án. 

VII. CÁC HÌNH THỨC ƢU ĐÃI, BẢO ĐẢM ĐẦU TƢ 

1. Ƣu đãi, bảo đảm đầu tƣ 
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Thuyết minh chi tiết về các đề xuất ƣu đãi đầu tƣ (bao gồm ƣu đãi đặc thù 

của ngành, lĩnh vực hoặc của địa phƣơng), các loại hình bảo lãnh, bảo đảm của 

Chính phủ và điều kiện kèm theo cũng nhƣ các nghĩa vụ cần thiết khác trong 

thời gian thực hiện hợp đồng dự án. 

2. Cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu 

Nêu rõ việc dự án đƣợc áp dụng cơ chế chia sẻ rủi ro; nguồn vốn và khả 

năng cân đối nguồn vốn để xử lý rủi ro từ dự phòng ngân sách trung ƣơng hay 

địa phƣơng theo quyết định chủ trƣơng đầu tƣ. 

VIII. QUẢN LÝ THỰC HIỆN DỰ ÁN 

1. Hình thức, cơ cấu tổ chức quản lý thực hiện dự án PPP 

Thuyết minh hình thức, cơ cấu tổ chức quản lý thực hiện dự án của cơ 

quan có thẩm quyền, nhà đầu tƣ, doanh nghiệp dự án đối với từng giai đoạn cụ 

thể; phƣơng thức để cơ quan có thẩm quyền phối hợp với nhà đầu tƣ, doanh 

nghiệp dự án trong quá trình thực hiện dự án. 

Đối với dự án có cấu phần xây dựng, nhà đầu tƣ, doanh nghiệp dự án lựa 

chọn hình thức quản lý dự án theo quy định của pháp luật về xây dựng. Đối với 

dự án không có cấu phần xây dựng, hình thức quản lý dự án theo quy định của 

pháp luật khác có liên quan. 

2. Nội dung quản lý thực hiện dự án 

Thuyết minh các nội dung quản lý thực hiện dự án bao gồm nội dung và 

phƣơng thức giám sát chất lƣợng công trình; giám sát thực hiện hợp đồng dự án, 

đảm bảo cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ổn định, liên tục; phƣơng thức nhà 

đầu tƣ thực hiện kinh doanh, khai thác công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng, cung 

cấp sản phẩm, dịch vụ công. 

Xác định các chỉ số đánh giá chất lƣợng thực hiện dự án trên các khía 

cạnh: Kỹ thuật, vận hành, môi trƣờng, xã hội, tài chính, tiến độ... làm cơ sở xây 

dựng hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, hợp đồng dự án và giám sát chất lƣợng 

công trình dự án, sản phẩm, dịch vụ công mà nhà đầu tƣ, doanh nghiệp dự án 

cung cấp. 

IX. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ ÁN 

1. Tổ chức lựa chọn nhà đầu tƣ (không áp dụng đối với dự án ứng dụng 

công nghệ cao, công nghệ mới) 

- Tên bên mời thầu. 

- Hình thức lựa chọn nhà đầu tƣ: Căn cứ kết quả khảo sát sự quan tâm của 

nhà đầu tƣ hoặc ý kiến chỉ đạo của Thủ tƣớng Chính phủ đối với dự án cần bảo 

đảm yêu cầu về quốc phòng, an ninh quốc gia, bảo vệ bí mật nhà nƣớc, xác định 

hình thức lựa chọn nhà đầu tƣ theo quy định tại Điều 34 của Nghị định này. 

- Thời gian tổng thể và các mốc thời gian dự kiến tổ chức lựa chọn nhà 

đầu tƣ (dạng bảng theo dõi tiến độ). 

2. Kế hoạch thực hiện hợp đồng dự án 

- Đề xuất cơ quan thực hiện việc ký kết và thực hiện hợp đồng. 

- Thời gian đàm phán và ký kết hợp đồng dự án với nhà đầu tƣ, doanh 

nghiệp dự án; đóng tài chính của dự án và hợp đồng dự án bắt đầu có hiệu lực. 
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- Thời gian thực hiện hợp đồng dự án (bao gồm thời điểm chấm dứt hợp 

đồng dự án). Trƣờng hợp dự án có cấu phần xây dựng, xác định cụ thể thời gian 

xây dựng công trình, thời gian vận hành và chuyển giao công trình. 

- Trƣờng hợp dự án phải phân kỳ để giảm sự phức tạp của việc đầu tƣ 

hoặc tăng tính khả thi về tài chính và sự hấp dẫn của dự án, BCNCKT phân tích 

nguyên nhân, dự kiến kế hoạch phân kỳ và trình bày các phƣơng pháp thực hiện. 

Đ. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Trình bày các nội dung kết luận chính của BCNCKT đã đƣợc phân tích ở 

trên, phù hợp, khả thi để triển khai đầu tƣ theo phƣơng thức PPP. Theo đó, đƣa 

ra kiến nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án hoặc các kiến nghị khác (nếu 

có). 
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Mẫu số 02 

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH 

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI DỰ ÁN PPP 

____________ 

 

Căn cứ tính chất, quy mô, lĩnh vực và nội dung của báo cáo nghiên cứu 

khả thi (BCNCKT), báo cáo thẩm định BCNCKT đƣợc thực hiện theo các nội 

dung hƣớng dẫn dƣới đây. Đối với BCNCKT do nhà đầu tƣ lập, cần xem xét 

các yếu tố khác mà nhà đầu tƣ thuyết minh. Hội đồng thẩm định cần đƣa ra ý 

kiến nhận xét cụ thể đối với từng nội dung và đề xuất phƣơng án giải quyết 

trƣờng hợp có nội dung chƣa đồng thuận hoặc cần bổ sung, hoàn thiện với đơn 

vị chuẩn bị dự án hoặc nhà đầu tƣ lập BCNCKT. Trƣờng hợp áp dụng Mẫu này 

để thẩm định các nội dung điều chỉnh BCNCKT, Hội đồng thẩm định hoặc đơn 

vị đƣợc giao nhiệm vụ thẩm định sắp xếp, lựa chọn các nội dung phù hợp. 

A. KHÁI QUÁT VỀ DỰ ÁN 

Trình bày thông tin khái quát về dự án, bao gồm: 

1. Tên dự án. 

2. Tên cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền; cơ quan ký kết hợp đồng. 

3. Tên đơn vị chuẩn bị dự án hoặc nhà đầu tƣ đề xuất dự án. 

4. Địa điểm, quy mô, công suất dự án, diện tích sử dụng đất. 

5. Yêu cầu về kỹ thuật. 

6. Tổng mức đầu tƣ. 

7. Vốn nhà nƣớc trong dự án PPP (nếu có). 

8. Loại hợp đồng dự án. 

9. Các chỉ tiêu chính thuộc phƣơng án tài chính. 

10. Thời gian thực hiện dự án. 

11. Ƣu đãi và bảo đảm đầu tƣ. 

12. Tên mời thầu, hình thức lựa chọn nhà đầu tƣ và thời gian tổ chức lựa 

chọn nhà đầu tƣ (không áp dụng đối với dự án ứng dụng công nghệ cao, công 

nghệ mới) 

B. TỔNG HỢP Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG 

THẨM ĐỊNH/CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CÓ LIÊN QUAN 

Tổng hợp ý kiến thẩm định của các thành viên Hội đồng thẩm định đối 

với hồ sơ BCNCKT của dự án, trong đó nêu rõ thành viên chủ trì thẩm định các 

nội dung cụ thể tại Mục C của Báo cáo này. Trƣờng hợp không thành lập Hội 

đồng thẩm định, đơn vị đƣợc giao chủ trì thẩm định tổng hợp ý kiến các cơ 

quan, đơn vị có liên quan tại Mục này. 

C. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH 

I. KIỂM TRA HỒ SƠ 
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Đánh giá về tính đầy đủ về thành phần, nội dung hồ sơ. 

II. THẨM ĐỊNH VỀ NỘI DUNG CỦA HỒ SƠ 

1. Sự phù hợp với căn cứ pháp lý 

Đánh giá sự phù hợp của BCNCKT với các văn bản pháp lý có liên quan. 

2. Sự cần thiết đầu tƣ dự án 

Đánh giá sự phù hợp của BCNCKT đối với một số nội dung sau: 

- Quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, vùng, kế hoạch phát triển kinh tế 

- xã hội của địa phƣơng. 

- Sự cần thiết đầu tƣ dự án. 

- Tác động của việc thực hiện dự án đối với cộng đồng, dân cƣ trong 

phạm vi dự án. (căn cứ kết quả tiếp thu ý kiến về tác động của việc thực hiện dự 

án của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp 

tỉnh nơi thực hiện dự án, hiệp hội nghề nghiệp liên quan đến lĩnh vực đầu tƣ. 

- Sự phù hợp của các mục tiêu tổng thể và mục tiêu cụ thể đối với hiện 

trạng của ngành, lĩnh vực hoặc địa phƣơng, khả năng giải quyết các vấn đề mà 

cộng đồng dân cƣ yêu cầu. 

- Lợi thế của việc đầu tƣ dự án theo phƣơng thức PPP so với 

các hình thức đầu tƣ khác. 

- Mức độ ảnh hƣởng của các dự án có liên quan. 

3. Tính khả thi của dự án 

a) Thẩm định tính khả thi về mặt kỹ thuật 

- Các yêu cầu về mặt kỹ thuật: Xem xét sự phù hợp của phƣơng án 

kỹ thuật, công nghệ với quy mô, công suất của dự án, các tiêu chuẩn, định mức 

và yêu cầu kỹ thuật đầu vào; tính sẵn có và khả năng ứng dụng thực tiễn của 

công nghệ đƣợc lựa chọn; tính rõ ràng, đầy đủ của việc xác định các rủi ro kỹ 

thuật chính, tính hợp lý của phƣơng án giảm thiểu các rủi ro đó; tính thực tiễn 

của các chỉ số đánh giá chất lƣợng thực hiện dự án về mặt kỹ thuật. 

- Trƣờng hợp dự án sử dụng vốn đầu tƣ công làm vốn hỗ trợ xây dựng 

công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng, xem xét sự phù hợp của thuyết minh về các 

yêu cầu kỹ thuật dẫn đến phƣơng thức quản lý và sử dụng phần vốn này (tiểu 

dự án hoặc hạng mục). 

- Thiết kế cơ sở: Tổng hợp ý kiến thẩm định của cơ quan chuyên môn về 

xây dựng theo pháp luật xây dựng đối với dự án có cấu phần xây dựng hoặc cơ 

quan chuyên môn theo quy định của pháp luật chuyên ngành đối với dự án 

không có cấu phần xây dựng. 

- Các yếu tố đầu vào cung ứng cho dự án: Xem xét sự phù hợp của khả 

năng cung cấp nguyên liệu đầu vào chủ yếu cho các hoạt động sản xuất, kinh 

doanh của dự án, căn cứ quy mô, công suất theo phân kỳ đầu tƣ (nếu có). 

- Các yếu tố đầu ra của dự án: Xem xét sự phù hợp của các yếu tố đầu ra 

với quy mô, công suất, nhu cầu sử dụng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng, sản 
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phẩm, dịch vụ công cung cấp; xem xét tính phù hợp của các chỉ số đánh giá 

chất lƣợng thực hiện dự án đƣợc trình bày trong BCNCKT. 

b) Hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án 

- Đóng góp của dự án cho các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội: Xem 

xét tính hợp lý của các nhóm yếu tố chi phí, lợi ích về mặt kinh tế - xã hội và 

các chỉ tiêu kinh tế (Giá trị hiện tại ròng kinh tế - ENPV, tỷ số lợi ích trên chi 

phí về kinh tế - BCR; tỷ suất nội hoàn kinh tế - EIRR). Dự án đạt hiệu quả kinh 

tế - xã hội khi các chỉ tiêu kinh tế nêu trên đáp ứng yêu cầu sau: 

ENPV phải dƣơng (>0); BCR lớn hơn 1 (>1); EIRR lớn hơn tỷ suất chiết 

khấu xã hội (SDR). 

- Tác động của dự án đối với môi trƣờng: Hồ sơ đánh giá tác động môi 

trƣờng của dự án phải đƣợc lập và phê duyệt phù hợp với quy định hiện hành 

của pháp luật về bảo vệ môi trƣờng. Hội đồng thẩm định tổng hợp ý kiến thẩm 

định của cơ quan chuyên môn theo quy định của pháp luật về môi trƣờng đối 

với hồ sơ nêu trên. 

- Tác động của dự án đối với xã hội: Xem xét sự phù hợp của các tác 

động đƣợc thuyết minh trong BCNCKT đối với các nhóm đối tƣợng khác nhau 

trong xã hội, cộng đồng địa phƣơng, những nhóm đối tƣợng thiệt thời không có 

khả năng chi trả giá hoặc phí đối với sản phẩm, dịch vụ công của dự án 

nhƣ: phụ nữ, ngƣời nghèo, ngƣời tàn tật... 

- Tác động của dự án đối với quốc phòng, an ninh (nếu có): Trƣờng hợp 

dự án có liên quan đến các vấn đề quốc phòng, an ninh, xem xét sự phù hợp của 

các tác động và biện pháp giảm thiểu đƣợc trình bày trong BCNCKT. 

c) Tính khả thi về mặt tài chính 

- Đánh giá tính hợp lý của các yếu tố tài chính đầu vào, các chỉ tiêu tài 

chính (Giá trị hiện tại ròng tài chính - NPV; Tỷ suất nội hoàn tài chính - IRR) 

và phƣơng án tài chính sơ bộ của dự án. Dự án đạt hiệu quả tài chính khi: 

- NPV dƣơng (>0). 

- IRR lớn hơn giá trị (i) chi phí vốn bình quân gia quyền của dự án 

WACC và phù hợp với các giá trị: (ii) IRR của các dự án có tính chất tƣơng tự, 

trong cùng lĩnh vực; (iii) IRR kỳ vọng tối thiểu của các nhà đầu tƣ tiềm năng 

đối với dự án. 

- Vốn nhà nƣớc tham gia trong dự án: 

+ Xem xét sự phù hợp của giá trị phần vốn, số vốn đƣợc bố trí trong kế 

hoạch đầu tƣ công trung hạn đối với vốn đầu tƣ công; 

- Sự phù hợp của giá trị và mục đích sử dụng tài sản công đƣợc xác định 

trong quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án PPP theo quy định của 

pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công hoặc vốn từ nguồn thu để lại từ hoạt 

động cung cấp dịch vụ công để thanh toán cho nhà đầu tƣ hoặc kế hoạch vốn, 

dự toán chi đối với vốn từ nguồn chi thƣờng xuyên, phƣơng thức, kế hoạch và 

tiến độ giải ngân cho nhà đầu tƣ. 
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+ Xem xét khả năng bảo đảm không dẫn đến các khoản nợ tài chính 

ngoài dự kiến cho phía Nhà nƣớc. 

- Sự phù hợp của các hình thức ƣu đãi, bảo đảm đầu tƣ; nguồn vốn và 

khả năng cân đối nguồn vốn để xử lý rủi ro từ dự phòng ngân sách trung ƣơng 

hay địa phƣơng theo quyết định chủ trƣơng đầu tƣ. 

4. Sự phù hợp của loại hợp đồng dự án 

Đánh giá sự phù hợp của loại hợp đồng dự án căn cứ các nội dung sau: 

- Nguồn thu và khả năng thu hồi vốn cho nhà đầu tƣ. 

- Thời gian hoàn vốn và thời hạn hợp đồng dự án. 

- Tính hợp lý trong việc phân chia trách nhiệm của các bên trong quá 

trình triển khai dự án. 

- Các rủi ro chính của dự án đƣợc xác định đầy đủ và phù hợp trong các 

kịch bản tài chính. 

- Khả năng xảy ra các rủi ro và mức độ ảnh hƣởng đối với dự án đƣợc 

xác định cụ thể và phù hợp. 

- Các biện pháp giảm thiểu rủi ro đƣợc xác định phù hợp. 

5. Sự phù hợp của các nội dung về lựa chọn nhà đầu tƣ (không áp dụng 

đối với dự án ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới) 

Đánh giá kết quả khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tƣ đƣợc trình bày tại 

BCNCKT. 

Xem xét sự phù hợp của hình thức lựa chọn nhà đầu tƣ đƣợc đề xuất, bao 

gồm: 

+ Đấu thầu rộng rãi trong nƣớc, quốc tế, có sơ tuyển, không sơ tuyển; 

+ Đàm phán cạnh tranh theo quy định tại khoản 1 Điều 38 của Luật PPP; 

xem xét danh sách nhà đầu tƣ đáp ứng yêu cầu thực hiện dự án. 

+ Chỉ định nhà đầu tƣ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 39 của Luật 

PPP. 

6. Sự phù hợp của kế hoạch triển khai dự án, cơ chế giám sát và quản lý 

dự án 

Xem xét và có ý kiến cụ thể về sự phù hợp của kế hoạch tổ chức triển 

khai dự án (bao gồm cả đánh giá khả năng tổ chức triển khai dự án của cơ quan 

ký kết hợp đồng và bên mời thầu), cơ chế giám sát và quản lý dự án đƣợc trình 

bày trong BCNCKT. 

D. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 

Trên cơ sở các phân tích nêu trên, nhận xét tổng quát về BCNCKT và 

nêu rõ kiến nghị theo một trong hai trƣờng hợp sau đây: 

1. Trƣờng hợp BCNCKT phù hợp với quy định của pháp luật và đƣợc 

đánh giá là khả thi để triển khai đầu tƣ theo phƣơng thức PPP, kiến nghị cấp có 

thẩm quyền phê duyệt dự án. 
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2. Trƣờng hợp không thống nhất với nội dung của BCNCKT, báo cáo 

cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo một trong hai phƣơng án sau: 

+ Phƣơng án 1: Yêu cầu đơn vị chuẩn bị dự án, nhà đầu tƣ điều chỉnh 

BCNCKT. 

+ Phƣơng án 2: Không phê duyệt BCNCKT. 
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Mẫu số 03 

CƠ QUAN RA QUYẾT 

ĐỊNH 

PHÊ DUYỆT DỰ ÁN 

_________ 

Số: ………… 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

_______________________ 

Địa điểm, ngày …. tháng …. năm …… 

 

QUYẾT ĐỊNH 

Về phê duyệt dự án…. theo phƣơng thức đối tác công tƣ (PPP) 

__________ 

THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN 

 

Căn cứ Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư ngày 18 tháng 6 

năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số   /2021/NĐ-CP ngày   tháng   năm 2021 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư theo 

phương thức đối tác công tư; 

Căn cứ.... quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy 

của...; 

Căn cứ tờ trình đề nghị phê duyệt dự án và hồ sơ kèm theo do …… nộp 

ngày ….. và hồ sơ bổ sung nộp ngày .... (nếu có); 

Căn cứ báo cáo thẩm định của …………. ngày ………… tháng …….. 

năm…………; 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Phê duyệt Dự án (tên dự án) với các nội dung sau: 

1. Mục tiêu dự án 

2. Quy mô, địa điểm thực hiện dự án 

3. Thời gian thực hiện dự án 

4. Diện tích mặt đất, mặt nƣớc sử dụng; nhu cầu sử dụng tài nguyên 

khác (nếu có) 

5. Loại hợp đồng dự án PPP 

6. Tổng mức đầu tƣ của dự án 

7. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn nhà đầu tƣ, doanh nghiệp dự án PPP chịu 

trách nhiệm thu xếp (vốn chủ sở hữu, vốn vay và các nguồn vốn hợp pháp 

khác); vốn nhà nƣớc trong dự án PPP (nếu có) 

8. Vốn nhà nƣớc trong dự án PPP (nếu có), bao gồm: 



 

106 

 

 

 

a) Vốn hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng: Giá trị, tiến 

độ thanh toán, tỷ lệ thanh toán theo tiến độ, phƣơng thức quản lý và sử dụng 

b) Vốn chi trả kinh phí bồi thƣờng, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định 

cƣ, hỗ trợ xây dựng công trình tạm: Giá trị, tiến độ thanh toán, tỷ lệ thanh toán 

theo tiến độ, phƣơng thức quản lý và sử dụng. 

c) Giá trị vốn nhà nƣớc tại điểm a và điểm b nêu trên chiếm tỷ lệ ...% 

tổng mức đầu tƣ. 

d) Chi phí lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên 

cứu khả thi; dự kiến chi phí tổ chức lựa chọn nhà đầu tƣ. 

9. Giá, phí sản phẩm, dịch vụ công: (đối với dự án áp dụng cơ chế thu 

phí trực tiếp từ người sử dụng) 

10. Tên cơ quan có thẩm quyền, cơ quan ký kết hợp đồng, bên mời thầu; 

tên nhà đầu tƣ đề xuất dự án (trƣờng hợp dự án do nhà đầu tƣ đề xuất) 

11. Hình thức lựa chọn nhà đầu tƣ; thời gian tổ chức lựa chọn nhà đầu tƣ 

(trƣờng hợp dự án đƣợc cơ quan có thẩm quyền cho phép tổ chức sơ tuyến 

trƣớc khi phê duyệt dự án, nêu rõ việc đã thực hiện sơ tuyển); danh sách ngắn 

đƣợc mời vào trao đổi, đàm phán về nội dung hồ sơ mời thầu (đối với dự án áp 

dụng đàm phán cạnh tranh quy định tại khoản 1 Điều 38 của Luật PPP); cơ 

chế ƣu đãi trong lựa chọn nhà đầu tƣ cho nhà đầu tƣ đề xuất dự án: 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Cơ quan (Tên cơ quan có thẩm quyền hoặc bên mời thầu) chịu trách 

nhiệm: 

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ mời thầu, 

trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt làm cơ sở để lựa chọn nhà đầu tƣ. 

b) Tổ chức lựa chọn nhà đầu tƣ theo đúng quy định của pháp luật; 

c) Các nội dung khác (nếu có). 

2. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan khác (nếu có) 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Cơ quan (Tên cơ quan có thẩm quyền, đơn vị chuẩn bị dự án, bên mời 

thầu) và các cơ quan liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

2. Cơ quan …………….. chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực 

hiện Quyết định này báo cáo cơ quan (Tên cơ quan quyết định phê duyệt dự án) 

theo quy định của pháp luật. 

  

Nơi nhận: 

- Các cơ quan có tên tại Điều 3; 

- Hội đồng thẩm định/đơn vị đƣợc 

giao nhiệm vụ thẩm định; 

- Các cơ quan liên quan khác; 

- Lƣu: ……….. 

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng 

dấu) 

 

 

 

Tên ngƣời đại diện 
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 3. Thẩm định nội dung điều chỉnh quyết định chủ trƣơng đầu tƣ, 

quyết định điều chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ dự án PPP do nhà đầu tƣ đề xuất. 

Mã số TTHC: 1.009493.000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện 

Trình tự thẩm định nội dung điều chỉnh chủ trương đầu tư, quyết định 

điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất đối với dự án 

thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư của Hội đồng nhân dân cấp 

tỉnh 

- Bƣớc 1: Nhà đầu tƣ lập trực tuyến nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên 

cứu tiền khả thi trên Cổng dịch vụ công hoặc gửi văn bản qua dịch vụ bƣu 

chính công ích hoặc gửi báo trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận của Sở Kế hoạch 

và Đầu tƣ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Địa chỉ, số 727, QL 14, 

phƣờng Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phƣớc;  

- Bƣớc 2: Bộ phận tiếp nhận hồ sơ chuyển hồ sơ đến Sở Kế hoạch và 

Đầu tƣ để gửi Cơ quan chủ trì thẩm định (Cơ quan chủ trì thẩm định là Sở Kế 

hoạch và Đầu tƣ hoặc Hội đồng thẩm định cơ sở do Sở Kế hoạch và Đầu tƣ đề 

xuất UBND tỉnh thành lập). 

- Bƣớc 3: Trong thời hạn 04 ngày làm việc, Cơ quan chủ trì thẩm định tổ 

chức thẩm định nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; 

- Bƣớc 4: Trong thời hạn 01 ngày làm việc, Sở Kế hoạch và Đầu tƣ chủ 

trì thẩm định về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đầu tƣ công theo quy định 

của pháp luật về đầu tƣ công trong trƣờng hợp dự án PPP sử dụng vốn đầu tƣ 

công gửi về Cơ quan chủ trì thẩm định. 

- Bƣớc 5: Trong thời hạn 01 ngày làm việc, Cơ quan chủ trì thẩm định 

hoàn thành và gửi báo cáo thẩm định về Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

- Bƣớc 6: Trong thời hạn 01 ngày làm việc, Sở Kế hoạch và Đầu tƣ hoàn 

chỉnh hồ sơ làm cơ sở để Ủy ban nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cấp 

tỉnh xem xét, quyết định;. 

- Bƣớc 7: Trong thời hạn 03 ngày làm việc, Ủy ban nhân dân tỉnh trình 

Hội đồng nhân dân cấp tỉnh xem xét quyết định. 

- Bƣớc 8: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 

quyết định chủ trƣơng đầu tƣ dự án và gửi kết quả về Ủy ban nhân dân tỉnh, Cơ 

quan chủ trì thẩm định và Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh để trả kết 

quả cho nhà đầu tƣ (đồng thời kết quả đƣợc đính kèm theo hồ sơ thủ tục hành 

chính trên phần mềm Dịch vụ công). 

- Bƣớc 9: Bộ phận trả kết quả thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh trả kết quả cho nhà đầu tƣ. 

b) Cách thức thực hiện:  

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công. 

- Hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bƣu chính công ích. 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ  của Sở Kế hoạch 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=255236
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và Đầu tƣ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ 

- Hồ sơ đề nghị thẩm định điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án 

PPP bao gồm: 

+ Văn bản đề nghị thẩm định; 

+ Dự thảo tờ trình đề nghị điều chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ; 

+ Nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; 

+ Văn bản chấp thuận nhà đầu tƣ lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; 

+ Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án PPP theo quy định 

của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công (trƣờng hợp dự án sử dụng tài 

sản công làm vốn nhà nƣớc hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ 

tầng); 

+ Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án. 

- Hồ sơ đề nghị quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án PPP bao 

gồm: 

+ Tờ trình đề nghị phê duyệt nội dung điều chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ; 

+ Dự thảo quyết định điều chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ; 

+ Nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi; 

+ Báo cáo thẩm định, thẩm tra đối với các nội dung điều chỉnh. 

+ Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án. 

* Số lƣợng hồ sơ: 03 bộ (01 bộ nộp qua Dịch vụ công và 02 bộ hồ sơ 

gốc gửi qua dịch vụ bƣu chính công ích). 

d) Thời hạn giải quyết 

- Thời gian thẩm định: Không quá 10 ngày làm việc. 

- Thời hạn phê duyệt quyết định chủ trƣơng đầu tƣ: Không quá 05 ngày 

làm việc. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ, Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính 

- Báo cáo thẩm định, thẩm tra đối với các nội dung điều chỉnh quyết định 

chủ trƣơng đầu tƣ dự án PPP do nhà đầu tƣ đề xuất; 

- Quyết định điều chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ dự án PPP do nhà đầu tƣ đề 

xuất. 

h) Lệ phí (nếu có và văn bản quy định về phí, lệ phí): Không có. 
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i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm) 

Các Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 

29/3/2021 quy định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành Luật Đầu tƣ theo phƣơng 

thức đối tác công tƣ bao gồm: 

- Phụ lục I: Mẫu kế hoạch thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi 

hoặc báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; 

- Phụ lục II - Mẫu số 01: Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án PPP; 

- Phụ lục II - Mẫu số 02: Báo cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả 

thi dự án PPP; 

- Phụ lục II - Mẫu số 03: Nghị quyết/Quyết định chủ trƣơng đầu tƣ dự án 

PPP. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có); Không có. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật Đầu tƣ theo phƣơng thức đối tác công tƣ số 64/2020/QH14 ngày 

18/6/2020; 

- Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 quy định chi tiết và 

hƣớng dẫn thi hành Luật Đầu tƣ theo phƣơng thức đối tác công tƣ. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính định kèm 
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PHỤ LỤC I 

MẪU KẾ HOẠCH THẨM ĐỊNH 
(Kèm theo Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ) 

_______________ 

 

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH 

[CẤP] 

___________ 

DỰ ÁN [Tên dự án] 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

_______________________ 

Địa điểm, ngày    tháng    năm 

  

 

KẾ HOẠCH THẨM ĐỊNH 

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI hoặc 

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI DỰ ÁN 

[tên dự án] 

 

I. NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG THẨM ĐỊNH 

1. Nhiệm vụ thẩm định 

- Thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi [Tên dự án] để báo 

cáo [cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư] xem xét, quyết định. 

Hoặc 

- Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi [Tên dự án] để báo cáo [cấp có 

thẩm quyền phê duyệt dự án] xem xét, quyết định. 

2. Cơ sở pháp lý tổ chức thẩm định 

Luật, Nghị định, Thông tƣ và các văn bản của cấp có thẩm quyền có liên 

quan. 

3. Nội dung thẩm định 

- Thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án PPP [hoặc nội dung 

điều chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án PPP] theo quy định tại Điều 

15 của Luật PPP [hoặc Điều 18 của Luật PPP]. 

Hoặc 

- Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP [hoặc nội dung điều 

chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP] theo quy định tại Điều 20 của 

Luật PPP [hoặc Điều 24 của Luật PPP]. 

II. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH 

1. Phân công nhiệm vụ chi tiết cho các thành viên Hội đồng thẩm định 

- Xác định nội dung thẩm định chi tiết cho các thành viên Hội đồng thẩm 

định, cụ thể nhƣ sau: 
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(a) Đối với kế hoạch thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (hoặc nội 

dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi). 

STT Nội dung thẩm định 
Hình thức 

đánh giá 

Thành viên HĐTĐ chịu 

trách nhiệm chính theo 

chức năng quản lý nhà 

nƣớc đƣợc phân công 

1 

Sự phù hợp với điều kiện lựa 

chọn dự án để đầu tƣ theo 

phƣơng thức PPP quy định 

tại Điều 14 của Luật PPP 

Báo cáo bằng 

văn bản 

Tất cả các thành viên Hội 

đồng 

2 

Sự phù hợp với căn cứ lập 

báo cáo nghiên cứu tiền khả 

thi quy định tại khoản 2 Điều 

14 của Luật PPP 

Báo cáo bằng 

văn bản 

Thành viên Hội đồng thuộc 

cơ quan, đơn vị [ghi tên cơ 

quan, đơn vị] 

3 
Hiệu quả đầu tƣ; khả năng 

thu hồi vốn cho nhà đầu tƣ 

Báo cáo bằng 

văn bản 

Thành viên Hội đồng thuộc 

cơ quan, đơn vị [ghi tên cơ 

quan, đơn vị] 

4 
Sự phù hợp của loại hợp 

đồng dự án PPP 

Báo cáo bằng 

văn bản 

Thành viên Hội đồng thuộc 

cơ quan, đơn vị [ghi tên cơ 

quan, đơn vị] 

5 

Cơ chế chia sẻ phần giảm 

doanh thu (nếu đề xuất áp 

dụng) 

Báo cáo bằng 

văn bản 

Thành viên Hội đồng thuộc 

cơ quan, đơn vị [ghi tên cơ 

quan, đơn vị] 

6 

Nguồn vốn và khả năng cân 

đối vốn đối với dự án PPP có 

sử dụng vốn nhà nƣớc. 

Báo cáo bằng 

văn bản 

Thành viên Hội đồng thuộc 

cơ quan, đơn vị [ghi tên cơ 

quan, đơn vị] 

7 
Các nội dung liên quan đến 

tổ chức lựa chọn nhà đầu tƣ 

Báo cáo bằng 

văn bản 

Thành viên Hội đồng thuộc 

cơ quan, đơn vị [ghi tên cơ 

quan, đơn vị] 

(b) Đối với kế hoạch thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi (hoặc nội 

dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi): 

STT Nội dung thẩm định 
Hình thức 

đánh giá 

Thành viên HĐTĐ chịu 

trách nhiệm chính theo 

chức năng quản lý nhà 

nƣớc đƣợc phân công 

1 
Sự phù hợp với căn cứ pháp 

lý 

Báo cáo bằng 

văn bản 

Tất cả các thành viên Hội 

đồng 

2 Sự cần thiết đầu tƣ 
Báo cáo bằng 

văn bản 

Thành viên Hội đồng thuộc 

cơ quan, đơn vị [ghi tên cơ 

quan, đơn vị] 
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3 

Sự phù hợp với yêu cầu về 

phƣơng án kỹ thuật, công 

nghệ, tiêu chuẩn chất lƣợng 

của công trình, hệ thống cơ 

sở hạ tầng hoặc sản phẩm, 

dịch vụ công. Việc thẩm 

định các nội dung về hồ sơ 

thiết kế, kỹ thuật, công nghệ, 

tiêu chuẩn chất lƣợng đƣợc 

thực hiện theo quy định của 

pháp luật về xây dựng, pháp 

luật khác có liên quan 

Báo cáo bằng 

văn bản 

Thành viên Hội đồng thuộc 

cơ quan, đơn vị [ghi tên cơ 

quan, đơn vị] 

4 
Sự phù hợp của loại hợp 

đồng dự án PPP 

Báo cáo bằng 

văn bản 

Thành viên Hội đồng thuộc 

cơ quan, đơn vị [ghi tên cơ 

quan, đơn vị] 

5 

Tính khả thi về tài chính; 

phƣơng án tổ chức quản lý, 

kinh doanh hoặc cung cấp 

sản phẩm, dịch vụ công 

Báo cáo bằng 

văn bản 

Thành viên Hội đồng thuộc 

cơ quan, đơn vị [ghi tên cơ 

quan, đơn vị] 

6 Hiệu quả kinh tế - xã hội 
Báo cáo bằng 

văn bản 

Thành viên Hội đồng thuộc 

cơ quan, đơn vị [ghi tên cơ 

quan, đơn vị] 

7 
Các nội dung liên quan đến 

tổ chức lựa chọn nhà đầu tƣ 

Báo cáo bằng 

văn bản 

Thành viên Hội đồng thuộc 

cơ quan, đơn vị [ghi tên cơ 

quan, đơn vị] 

- Xác định cách thức phối hợp giữa các thành viên Hội đồng. 

- Phân chia nhóm làm việc và nhiệm vụ của từng nhóm (nếu cần). 

2. Đề xuất về thuê tƣ vấn thẩm tra (nếu có) 

- Căn cứ pháp lý. 

- Nhiệm vụ của tƣ vấn thẩm tra (Yêu cầu đối với tƣ vấn thẩm tra có thể 

đƣợc đính kèm Kế hoạch thẩm định dƣới dạng Phụ lục). 

- Dự kiến số lƣợng vị trí chuyên gia cần thiết để thực hiện nhiệm vụ thẩm 

tra gắn với từng nội dung trong báo cáo thẩm định; xác định nhiệm vụ cụ thể 

của các chuyên gia tùy theo từng nội dung trong báo cáo thẩm định và nhu cầu 

sử dụng chuyên gia; dự kiến chi phí cần thiết và có dự toán chi phí kèm theo. 

- Kế hoạch, quy trình thủ tục lựa chọn tƣ vấn thẩm tra. 

3. Địa điểm và phƣơng tiện làm việc 

Xác định địa điểm, phƣơng tiện để Hội đồng thẩm định thực hiện nhiệm 

vụ, lƣu trữ hồ sơ, thực hiện khảo sát (nếu có) và các điều kiện cần thiết khác để 

thực hiện nhiệm vụ. 
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4. Chi phí thẩm định, thẩm tra (có thể lập Thuyết minh dự toán đính kèm 

Kế hoạch thẩm định dƣới dạng Phụ lục) 

- Dự kiến chi phí thẩm tra (nếu có). 

- Dự kiến chi phí thẩm định. 

- Đơn vị chịu trách nhiệm thanh toán chi phí thẩm định, thẩm tra theo 

đúng quy định của pháp luật. 

III. THỜI GIAN VÀ CHƢƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA HỘI 

ĐỒNG 

1. Chƣơng trình làm việc 

- Dự kiến thời gian tổ chức các cuộc họp thẩm định; thời gian để các 

thành viên Hội đồng thẩm định gửi lại báo cáo thẩm định cho cơ quan thƣờng 

trực Hội đồng tổng hợp; thời gian để cơ quan thƣờng trực Hội đồng thẩm định 

tổng hợp, hoàn thiện và trình Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng phê duyệt báo cáo 

thẩm định. 

- Dự kiến thời gian lựa chọn tƣ vấn thẩm tra, thời gian làm việc của tƣ 

vấn thẩm tra. 

2. Thời gian và tiến độ báo cáo 

- Dự kiến thời gian và tiến độ báo cáo. 

- Các yêu cầu về chế độ báo cáo, số lƣợng báo cáo, thời gian nộp báo 

cáo, nội dung tƣơng ứng từng báo cáo. 

3. Trách nhiệm của các bên tham gia thẩm định, thẩm tra. 

Trên cơ sở nội dung thẩm định, thẩm tra, nêu rõ trách nhiệm của các bên 

tham gia thực hiện thẩm định, thẩm tra, phối hợp giữa các bên thực hiện theo 

quy định lại Nghị định này. 
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PHỤ LỤC II 

(Kèm theo Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ) 

_______________ 

 

Mẫu số 01 Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án PPP 

Mẫu số 02 Báo cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án PPP 

Mẫu số 03 Nghị quyết/Quyết định chủ trƣơng đầu tƣ dự án PPP 
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Mẫu số 01 

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI DỰ ÁN PPP 

__________ 

Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (BCNCTKT) là tài liệu trình bày các nội 

dung nghiên cứu sơ bộ về sự cần thiết, tính khả thi và hiệu quả của dự án. Phụ lục 

này hƣớng dẫn các nội cung đƣợc trình bày trong BCNCTKT để cấp có thẩm 

quyền quyết định chủ trƣơng đầu tƣ dự án PPP. 

Căn cứ tính chất, quy mô, lĩnh vực, loại hợp đồng của dự án, đơn vị chuẩn 

bị dự án hoặc nhà đầu tƣ lập BCNCTKT theo các nội dung đƣợc hƣớng dẫn dƣới 

đây. Trƣờng hợp áp dụng Mẫu này để trình bày các nội dung điều chỉnh 

BCNLTKT, đơn vị chuẩn bị dự án hoặc nhà đầu tƣ sắp xếp, lựa chọn các nội 

dung phù hợp. 

A. THÔNG TIN CƠ BẢN CỦA DỰ ÁN 

Tóm tắt về thuyết minh thông tin cơ bản của dự án, bao gồm: 

1. Tên dự án. 

2. Tên cơ quan có thẩm quyền. 

3. Tên đơn vị chuẩn bị dự án hoặc nhà đầu tƣ đề xuất dự án. 

4. Địa điểm, quy mô, công suất dự án, diện tích sử dụng đất. 

5. Yêu cầu về kỹ thuật. 

6. Sơ bộ tổng mức đầu tƣ. 

7. Vốn nhà nƣớc trong dự án PPP (nếu có). 

8. Loại hợp đồng dự án. 

9. Các chỉ tiêu chính thuộc phƣơng án tài chính sơ bộ. 

10. Thời gian thực hiện dự án. 

11. Ƣu đãi và bảo đảm đầu tƣ. 

12. Tên bên mời thầu, hình thức lựa chọn nhà đầu tƣ và thời gian tổ chức 

lựa chọn nhà đầu tƣ (đối với trƣờng hợp dự án ứng dụng công nghệ cao, công 

nghệ mới). 

B. CĂN CỨ LẬP BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI 

Liệt kê các văn bản pháp lý chủ yếu làm căn cứ lập BCNCTKT, bao gồm: 

1. Các Luật, Nghị định và Thông tƣ hƣớng dẫn liên quan đến việc triển 

khai dự án theo phƣơng thức PPP. 

2. Các Luật, Nghị định và Thông tƣ hƣớng dẫn liên quan đến ngành, lĩnh 

vực đầu tƣ của dự án. 

3. Các nghị quyết hoặc quyết định phê duyệt chiến lƣợc, kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội của quốc gia và quy hoạch có liên quan theo quy định của 

pháp luật về quy hoạch. 

C. THÀNH PHẦN HỒ SƠ TRÌNH 
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Liệt kê thành phần hồ sơ trình tƣơng ứng với từng giai đoạn 

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH BCNCTKT 

(HOẶC NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH BCNCTKT) 

1. Văn bản để nghị thẩm định. 

2. Dự thảo tờ trình đề nghị quyết định chủ trƣơng đầu tƣ (hoặc điều chỉnh 

chủ trƣơng đầu tƣ) 

3. BCNCTKT (hoặc nội dung điều chỉnh BCNCTKT). 

4. Văn bản chấp thuận việc nhà đầu tƣ lập BCNCTKT (Trƣờng hợp dự án 

do nhà đầu tƣ đề xuất). 

5. Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án PPP theo quy định 

của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công (trƣờng hợp dự án sử dụng tài sản 

công làm vốn nhà nƣớc hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng). 

6. Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án. 

II. THÀNH PHẦN HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƢƠNG 

ĐẦU TƢ (HOẶC ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ) 

1. Tờ trình đề nghị quyết định chủ trƣơng đầu tƣ (hoặc điều chỉnh chủ 

trƣơng đầu tƣ). 

2. Dự thảo quyết định chủ trƣơng đầu tƣ (hoặc quyết định điều chỉnh chủ 

trƣơng đầu tƣ). 

3. BCNCTKT (hoặc nội dung điều chỉnh BCNCTKT. 

4. Báo cáo thẩm định BCNCTKT: báo cáo thẩm tra đối với dự án do Quốc 

hội quyết định chủ trƣơng đầu tƣ (hoặc báo cáo thẩm định, thẩm tra đối với các 

nội dung điều chỉnh). 

5. Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án. 

D. NỘI DUNG BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI 

I. SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƢ DỰ ÁN 

1. Bối cảnh chung 

- Thuyết minh sơ bộ bối cảnh chung về kinh tế - xã hội của quốc gia, địa 

phƣơng trong giai đoạn dự án đƣợc triển khai. 

- Đánh giá tổng quan về ngành, lĩnh vực mà dự án đề xuất, các ảnh hƣởng 

trực tiếp, gián tiếp của các quy định pháp luật chuyên ngành đối với dự án. 

- Phân tích sự phù hợp của dự án đối với chiến lƣợc, kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội của quốc gia và quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp 

luật về quy hoạch. 

2. Hiện trạng khu vực thực hiện dự án 

- Trƣờng hợp dự án khởi công mới, thuyết minh về hiện trạng, thực trạng 

của khu vực, địa điểm sẽ triển khai dự án. 

- Trƣờng hợp dự án khởi công mới, sửa chữa, nâng cấp, đánh giá bổ sung 

hiện trạng của công trình cần cải tạo, sửa chữa, nâng cấp. 
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- Trƣờng hợp dự án áp dụng loại hợp đồng O&M, đánh giá hiện trạng công 

trình, hệ thống cơ sở hạ tầng thuộc dự án; máy móc, thiết bị và các loại tài sản 

khác có liên quan. 

3. Các dự án có liên quan 

Nêu thông tin cơ bản về các dự án có liên quan và ảnh hƣởng tích cực, tiêu 

cực của các dự án đó đối với dự án đƣợc đề xuất. 

4. Lợi thế của việc đầu tƣ theo phƣơng thức PPP 

Phân tích lợi thế đối với dự án khi đầu tƣ theo phƣơng thức PPP so với 

phƣơng thức đầu tƣ khác trên cơ sở các nội dung: Khả năng thu hút nguồn vốn, 

công nghệ, kinh nghiệm quản lý của khu vực tƣ nhân; khả năng phân chia rủi ro 

giữa các bên có liên quan và các nội dung khác. 

5. Tác động của việc thực hiện dự án đối với cộng đồng, dân cƣ 

Phân tích tác động cửa việc thực hiện dự án theo phƣơng thức PPP đến xã 

hội (tái định cƣ, đền bù, bình đẳng giới, tạo cơ hội việc làm...) đối với cộng đồng, 

dân cƣ trong phạm vi dự án. 

II. THÔNG TIN SƠ BỘ VỀ DỰ ÁN 

1. Mục tiêu của dự án 

Thuyết minh sơ bộ các mục tiêu tổng thể và mục tiêu cụ thể mà dự án cần 

đạt đƣợc trong bối cảnh, hiện trạng đã phân tích ở các mục trên. 

2. Quy mô, công suất của dự án 

Phân tích sơ bộ nhu cầu sử dụng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng; sản 

phẩm, dịch vụ công đƣợc cung cấp trên cơ sở quy hoạch, dữ liệu khảo sát thực 

tiễn hoặc các số liệu dự báo; thuyết minh quy mô, công suất của dự án. 

3. Địa điểm thực hiện dự án 

Mô tả địa điểm, khu đất thực hiện dự án và các dự án hoặc công trình khác 

đang hoặc sắp đƣợc triển khai trong vùng lân cận có quy hoạch hoặc liên quan 

đến dự án (nếu có). 

4. Nhu cầu sử dụng đất, mặt nƣớc và tài nguyên khác (nếu có) 

Nêu diện tích, hiện trạng đất, mặt nƣớc và tài nguyên khác (nếu có) đƣợc 

sử dụng để thực hiện dự án. 

5. Phƣơng án bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ 

Trƣờng hợp hiện trạng khu đất chƣa đƣợc giải phóng mặt bằng, thuyết 

minh sơ bộ phƣơng án bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ đối với dự án đang đƣợc đề 

xuất theo quy định hiện hành. 

III. THUYẾT MINH VỀ KỸ THUẬT 

1. Phƣơng án thiết kế sơ bộ (không áp dụng đối với loại hợp đồng O&M) 

- Nội dung phƣơng án thiết kế sơ bộ thuộc BCNCTKT đƣợc lập theo quy 

định của pháp luật về xây dựng (đối với dự án có cấu phần xây dựng) hoặc đƣợc 

lập theo quy định của pháp luật khác có liên quan (đối với dự án không có cấu 

phần xây dựng). 
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- Trƣờng hợp dự án có công trình phải thực hiện thi tuyển phƣơng án kiến 

trúc theo quy định của pháp luật về kiến trúc, thuyết minh căn cứ pháp lý, sự cần 

thiết, hình thức thi tuyển, chi phí, kế hoạch và nội dung liên quan khác của việc 

tổ chức thi tuyển phƣơng án kiến trúc. 

2. Sơ bộ yêu cầu về chất lƣợng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng của dự 

án; sản phẩm, dịch vụ công đƣợc cung cấp 

- Căn cứ quy mô, công suất của dự án, tiêu chuẩn, định mức của ngành, 

tính sẵn có và khả năng ứng dụng thực tiễn của công nghệ, phân tích một số 

phƣơng án có thể áp dụng và đề xuất phƣơng án phù hợp, làm cơ sở để tính toán 

tổng mức đầu tƣ của dự án. BCNCTKT cần nêu rõ việc nhà đầu tƣ đƣợc đề xuất 

phƣơng án kỹ thuật, công nghệ khác đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, chất lƣợng 

công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng dự án, sản phẩm, dịch vụ công đƣợc cung cấp 

và mang lại hiệu quả cao hơn cho dự án. 

- Sơ bộ yêu cầu về chất lƣợng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng của dự 

án; sản phẩm, dịch vụ công đƣợc cung cấp. 

- Trƣờng hợp dự án có yếu tố đặc biệt cần áp dụng giải pháp đổi mới sáng 

tạo nhằm rút ngắn tiến độ và hoàn thành xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ 

tầng trong một khoảng thời gian nhất định, đạt mức tiết kiệm năng lƣợng cao, bảo 

vệ môi trƣờng đối với dự án thuộc nhóm có nguy cơ tác động xấu đến môi trƣờng 

mức độ cao theo pháp luật về bảo vệ môi trƣờng, thuyết minh sự cần thiết, phù 

hợp và lý do áp dụng. 

- Đối với dự án áp dụng loại hợp đồng O&M, căn cứ phân tích về hiện 

trạng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng thuộc dự án; máy móc, thiết bị và các 

loại tài sản khác có liên quan, thuyết minh yêu cầu về việc vận hành công trình, 

hệ thống cơ sở hạ tầng của dự án nhằm cung cấp sản phẩm, dịch vụ công. 

 

3. Phƣơng án phân chia dự án thành phần (nếu có) 

Trƣờng hợp dự án PPP dự kiến đƣợc tách thành một số dự án thành phần, 

thuyết minh phƣơng án, cơ sở, mục tiêu của việc phân chia. 

IV. ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI; TÁC ĐỘNG 

MÔI TRƢỜNG CỦA DỰ ÁN 

1. Xác định các yếu tố chi phí và lợi ích về mặt kinh tế - xã hội 

Xác định sơ bộ các yếu tố chi phí và lợi ích về mặt kinh tế - xã hội của dự 

án theo các nhóm yếu tố dƣới đây: 

- Nhóm yếu tố có thể định lƣợng và quy đổi đƣợc thành tiền (đƣợc sử dụng 

để tính toán tỷ số lợi ích trên chi phí về kinh tế). 

- Nhóm yếu tố có thể định lƣợng nhƣng không định giá đƣợc (ví dụ: Lợi 

ích do cải thiện về môi trƣờng, lợi ích do thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế, gia tăng 

việc làm...). 
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- Nhóm yếu tố chỉ có thể định tính (ví dụ: Lợi ích do tăng tính kết nối giữa 

các vùng sản xuất và đầu mối tiêu thụ, cải thiện chất lƣợng cuộc sống của ngƣời 

dân vùng dự án...). 

2. Sơ bộ phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án thông qua tỷ số lợi 

ích trên chi phí về kinh tế (BCR) 

Tỷ số lợi ích trên chi phí về kinh tế (BCR) là tỷ số giữa tổng lợi ích mà 

việc đầu tƣ mang lại trên tổng chi phí bỏ ra trong quá trình đầu tƣ và khai thác, 

đƣợc quy về giá trị hiện tại. Để đảm bảo dự án đạt hiệu quả kinh tế - xã hội, BCR 

yêu cầu lớn hơn 1 (>1) và đƣợc tính toán sơ bộ trong bƣớc lập BCNCTKT theo 

công thức sau: 

 

Trong đó: 

Bt: sơ bộ giá trị lợi ích năm thứ t; 

Ct: sơ bộ giá trị chi phí năm thứ t; 

t: năm trong vòng đời dự án (0, 1, 2,..., n); 

n: số năm hoạt động của dự án (thời hạn hợp đồng dự án); 

re: tỷ suất chiết khấu kinh tế của dự án (Giá trị re đƣợc xác định theo quy 

định của từng ngành. Trƣờng hợp chƣa đƣợc quy định cụ thể thì đơn vị lập 

BCNCTKT có thể tham khảo giá trị re = 10% hoặc đề xuất giá trị tính toán khác 

nhƣng cần có thuyết minh về lý do lựa chọn giá trị đó). 

3. Kết luận sơ bộ về hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án 

Trên cơ sở phân tích theo hƣớng dẫn nêu trên, kết luận sơ bộ về hiệu quả 

kinh tế - xã hội của dự án. 

Trƣờng hợp không đủ điều kiện xác định các yếu tố chi phí và lợi ích có 

thể định lƣợng và quy đổi đƣợc thành tiền làm cơ sở để tính toán tỷ số lợi ích trên 

chi phí về kinh tế của dự án, kết luận sơ bộ về hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án 

trên cơ sở các nhóm yếu tố còn lại. 

4. Tác động môi trƣờng 

Đánh giá sơ bộ tác động môi trƣờng theo quy định của pháp luật về bảo vệ 

môi trƣờng nhƣ đối với dự án đầu tƣ công. 

5. Yêu cầu về quốc phòng, an ninh quốc gia, bảo vệ bí mật nhà nƣớc (nếu 

có) 

Thuyết minh các yếu tố bảo đảm yêu cầu về quốc phòng, an ninh quốc gia, 

bảo vệ bí mật nhà nƣớc. 

6. Tác động đối với việc triển khai các cam kết quốc tế về đầu tƣ 
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Thuyết minh sơ bộ tác động của dự án đối với việc triển khai các cam kết 

quốc tế về đầu tƣ. 

V. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN 

1. Các thông số đầu vào sử dụng trong mô hình tài chính 

- Chi phí trong suốt vòng đời dự án: Chi phí trong suốt vòng đời dự án 

gồm tổng mức đầu tƣ và chi phí khai thác, vận hành trong suốt vòng đời dự án. 

Trong đó, tổng mức đầu tƣ đƣợc xác định theo pháp luật về xây dựng đối với dự 

án có cấu phần xây dựng hoặc theo pháp luật khác có liên quan đối với dự án 

không có cấu phần xây dựng. Chi phí khai thác, vận hành trong suốt vòng đời dự 

án bằng các chi phí liên quan đến vận hành và bảo dƣỡng công trình dự án; các 

chi phí nhân lực để vận hành và bảo dƣỡng công trình dự án; chi phí quản lý dự 

án; chi phí tƣ vấn giám sát, dự phòng... 

- Doanh thu: Xác định doanh thu của dự án qua từng năm (doanh thu ở 

mức căn bản, doanh thu ở mức tối đa và doanh thu ở mức tối thiểu) trên cơ sở các 

nội dung về dự báo nhu cầu; giá, phí sản phẩm, dịch vụ và các khoản thu khác 

của dự án (xem xét cơ sở pháp lý để xác định giá, phí; dự kiến lộ trình tăng giá, 

phí). 

- Các thông số đầu vào khác: Lãi vay, thời gian vay; tỷ lệ lạm phát; tỷ giá; 

tỷ lệ khấu hao và các thông số khác. 

2. Dự báo nhu cầu 

- Phân tích lƣu lƣợng, nhu cầu sử dụng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng, 

sản phẩm, dịch vụ công đƣợc cung cấp. 

- Dự báo tốc độ tăng trƣởng của nhu cầu trong tƣơng lai, làm cơ sở xem 

xét hiệu quả kinh tế xã hội và phân tích sơ bộ phƣơng án tài chính. 

- Phân tích khả năng chi trả của cộng đồng ngƣời sử dụng, tổ chức bao tiêu 

đối với dự án áp dụng loại hợp đồng BOT, BTO, BOO, O&M. 

3. Phƣơng án tài chính sơ bộ của dự án 

Trình bày nội dung phƣơng án tài chính sơ bộ (nội dung chi tiết thực hiện 

theo hướng dẫn của Chính phủ tại Nghị định quy định chi tiết cơ chế tài chính 

trong dự án PPP), bao gồm: 

- Tổng mức đầu tƣ: Trên cơ sở các thuyết minh về kỹ thuật đƣợc lựa chọn, 

BCNCTKT xác định sơ bộ tổng mức đầu tƣ của dự án. 

- Cơ cấu nguồn vốn của nhà đầu tƣ/doanh nghiệp dự án (vốn chủ sở hữu, 

vốn vay và các nguồn vốn hợp pháp khác) và phƣơng án huy động vốn giả định; 

thời gian vay, kỳ hạn phát hành trái phíếu doanh nghiệp (nếu có); chi phí huy 

động vốn: lãi suất vốn vay, lãi suất phát hành trái phíếu doanh nghiệp (nếu có) và 

chi phí cần thiết liên quan đến huy động vốn (nếu có); 

- Vốn nhà nƣớc tham gia trong dự án dự kiến (nếu có), cụ thể bao gồm: 

+ Vốn hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng thuộc dự án PPP: 

vốn đầu tƣ công, giá trị tài sản công (đƣợc xác định trong quyết định sử dụng tài 
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sản công để tham gia dự án PPP theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng 

tài sản công); 

+ Vốn thanh toán (bao gồm phƣơng thức thanh toán) cho nhà đầu tƣ thực 

hiện dự án áp dụng loại hợp đồng BTL, BLT; 

+ Vốn nhà nƣớc để chi trả kinh phí bồi thƣờng, giải phóng mặt bằng, hỗ 

trợ tái định cƣ, hỗ trợ xây dựng công trình tạm. 

- Phƣơng án thu hồi vốn đầu tƣ và lợi nhuận của nhà đầu tƣ trong trƣờng 

hợp áp dụng loại hợp đồng BOT, BTO, BOO và O&M. 

- Giá trị tối thiểu nộp ngân sách nhà nƣớc (đối với dự án áp dụng loại hợp 

đồng O&M). 

- Thời hạn hợp đồng dự án. Đối với dự án áp dụng loại hợp đồng O&M, 

thời hạn hợp đồng dự án đƣợc xác định căn cứ yêu cầu về kỹ thuật, công nghệ 

của từng loại công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng, thời gian cần sửa chữa định kỳ 

hoặc thời gian sử dụng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng theo quy định của pháp 

luật. 

- Đề xuất ƣu đãi đảm bảo phƣơng án tài chính của dự án (nếu có). 

- Dự kiến các khoản chi phí của dự án trong thời gian vận hành. 

- Các thông số đầu vào, chỉ tiêu tài chính. 

4. Các chỉ tiêu tài chính xem xét tính khả thi của dự án 

Căn cứ nội dung sơ bộ phƣơng án tài chính và các thông số đầu vào của 

mô hình tài chính, tính khả thi về tài chính của dự án đƣợc xem xét trên cơ sở chỉ 

tiêu Giá trị hiện tại ròng tài chính (NPV). 

NPV của dự án là giá trị hiện tại của đồng tiền thuần trong suốt vòng đời 

dự án. Để đảm bảo dự án đạt hiệu quả tài chính, NPV phải dƣơng (>0) và đƣợc 

tính theo công thức sau: 

 

Trong đó: 

CFt: giá trị đồng tiền thuần là khoản chênh lệch giữa số tiền thu đƣợc 

(đồng tiền vào) và số tiền chi ra (đồng tiền ra) của dự án tại năm thứ t; 

t: năm trong vòng đời dự án (0, 1, 2,..., n); 

n: số năm hoạt động của dự án (thời hạn hợp đồng dự án); 

r: tỷ suất chiết khấu. 

5. Đánh giá phƣơng án tài chính và kết luận sơ bộ về tính khả thi tài chính 

của dự án 

Trên cơ sở các phân tích tại các Mục nêu trên, căn cứ tính chất của từng 

loại hợp đồng dự án, kết luận sơ bộ về tính khả thi tài chính của dự án. 

VI. MỘT SỐ NỘI DUNG KHÁC 

1. Loại hợp đồng dự án 
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Xác định loại hợp đồng phù hợp với dự án căn cứ thuyết minh về các nội 

dung sau: 

- Phƣơng án kỹ thuật, công nghệ sơ bộ. 

- Phƣơng án tài chính sơ bộ (dự báo nhu cầu, nguồn thu và khả năng thu 

hồi vốn cho nhà đầu tƣ, thời gian hoàn vốn và thời hạn hợp đồng dự án) khả năng 

chi trả của cộng đồng ngƣời sử dụng, tổ chức bao tiêu đối với dự án áp dụng loại 

hợp đồng BOT, BTO, BOO, O&M). 

- Vai trò, trách nhiệm, phân bổ và quản lý rủi ro liên quan đến thực hiện dự 

án giữa cơ quan có thẩm quyền và nhà đầu tƣ trong suốt vòng đời dự án. 

2. Phân tích rủi ro trong quá trình thực hiện dự án 

- Thuyết minh sơ bộ một số rủi ro chính có thể phát sinh trong suốt vòng 

đời dự án, bao gồm: Rủi ro về pháp lý (thay đổi chính sách, pháp luật), rủi ro về 

quyền sử dụng đất, rủi ro về môi trƣờng, rủi ro về kỹ thuật, công nghệ đƣợc lựa 

chọn, rủi ro về thiết kế và xây dựng, rủi ro về tài khóa (ngân sách trung ƣơng, địa 

phƣơng, khả năng cung cấp bảo lãnh...), rủi ro về doanh thu (nhu cầu của thị 

trƣờng, lƣu lƣợng...), rủi ro vận hành... 

- Phân tích cơ chế phân bổ, quản lý rủi ro và trách nhiệm của các bên trong 

việc quản lý rủi ro, xác định một số biện pháp giảm thiểu các rủi ro (bảo hiểm rủi 

ro, dự phòng nguồn xử lý khi có sự cố ô nhiễm môi trƣờng, cơ chế chia sẻ phần 

giảm doanh thu...). 

3. Ƣu đãi, bảo đảm đầu tƣ 

Đề xuất ƣu đãi đầu tƣ (bao gồm ƣu đãi đặc thù của ngành, lĩnh vực hoặc 

của địa phƣơng), các loại hình bảo lãnh, bảo đảm của Chính phủ và điều kiện 

kèm theo cũng nhƣ các nghĩa vụ cần thiết khác trong thời gian thực hiện hợp 

đồng dự án. 

4. Cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu 

Căn cứ phân tích sơ bộ một số rủi ro chính có thể phát sinh trong suốt vòng 

đời dự án và các điều kiện quy định tại Điều 82 của Luật PPP, thuyết minh lý do 

và đề xuất phƣơng án áp dụng cơ chế chia sẻ rủi ro về doanh thu giữa nhà nƣớc 

và doanh nghiệp dự án (bao gồm: biện pháp phải thực hiện trƣớc khi áp dụng; 

thời gian áp dụng; thời điểm bắt đầu áp dụng cơ chế và nội dung cần thiết khác). 

5. Tổ chức quản lý thực hiện dự án PPP 

- Thuyết minh hình thức, cơ cấu tổ chức quản lý thực hiện dự án của cơ 

quan có thẩm quyền, nhà đầu tƣ, doanh nghiệp dự án đối với từng giai đoạn cụ 

thể; phƣơng thức để cơ quan có thẩm quyền phối hợp với nhà đầu tƣ, doanh 

nghiệp dự án trong quá trình thực hiện dự án. 

- Thuyết minh sơ bộ các nội dung quản lý thực hiện dự án bao gồm: nội 

dung và phƣơng thức giám sát chất lƣợng công trình; giám sát thực hiện hợp 

đồng dự án, đảm bảo cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ổn định, liên tục; phƣơng 

thức nhà đầu tƣ, doanh nghiệp dự án thực hiện kinh doanh, khai thác công trình 

dự án, cung cấp dịch vụ. 
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6. Lựa chọn nhà đầu tƣ 

- Đối với dự án ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới, xác định: Tên 

bên mời thầu; hình thức lựa chọn nhà đầu tƣ; thời gian tổng thể và các mốc thời 

gian dự kiến tổ chức đàm phán cạnh tranh (dạng bảng theo dõi tiến độ). 

- Đối với dự án có yêu cầu về quốc phòng, an ninh quốc gia, bảo vệ bí mật 

nhà nƣớc, thuyết minh về cơ sở áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tƣ. Trƣờng 

hợp đề xuất áp dụng hình thức chỉ định nhà đầu tƣ, thuyết minh sự cần thiết, cơ 

sở pháp lý và nội dung dự kiến báo cáo Thủ tƣớng Chính phủ. 

- Đối với dự án thuộc ngành, nghề chƣa đƣợc tiếp cận thị trƣờng đối với 

nhà đầu tƣ nƣớc ngoài theo quy định của pháp luật về đầu tƣ, thuyết minh về cơ 

sở áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tƣ trong nƣớc phù hợp với các cam kết 

quốc tế về đầu tƣ. 

7. Kế hoạch thực hiện dự án 

Thời gian thực hiện dự án: Dự kiến thời gian chuẩn bị dự án (bao gồm thời 

gian lập, thẩm định BCNCTKT và quyết định chủ trƣơng đầu tƣ; lập, thẩm định 

báo cáo nghiên cứu khả thi và phê duyệt dự án); thời gian tổ chức lựa chọn nhà 

đầu tƣ và ký kết hợp đồng. 

8. Các nội dung khác 

- Thuyết minh sơ bộ nội dung cần khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tƣ đối 

với dự án tại bƣớc lập báo cáo nghiên cứu khả thi (trừ dự án ứng dụng công nghệ 

cao, công nghệ mới và dự án có yêu cầu về quốc phòng, an ninh quốc gia, bảo vệ 

bí mật nhà nƣớc dự kiến báo cáo Thủ tƣớng Chính phủ cho phép áp dụng hình 

thức chỉ định nhà đầu tƣ). 

- Đối với dự án có yếu tố đặc biệt cần áp dụng giải pháp đổi mới sáng tạo 

nhằm rút ngắn tiến độ và hoàn thành xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng 

trong một khoảng thời gian nhất định, đạt mức tiết kiệm năng lƣợng cao, bảo vệ 

môi trƣờng đối với dự án thuộc nhóm có nguy cơ tác động xấu đến môi trƣờng 

mức độ cao theo pháp luật về bảo vệ môi trƣờng, thuyết minh nội dung yêu cầu 

sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tƣ. 

Đ. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Trình bày kết luận về việc dự án đáp ứng các điều kiện để đầu tƣ theo 

phƣơng thức PPP quy định tại khoản 1 Điều 14 của Luật PPP. 

Trình bày các kiến nghị cấp có thẩm quyền thực hiện thủ tục thẩm định, 

quyết định chủ trƣơng đầu tƣ dự án và xác định các nội dung cần đƣợc nghiên 

cứu chi tiết tại báo cáo nghiên cứu khả thi. 
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Mẫu số 02 

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH  

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI DỰ ÁN PPP 

_________________ 

 

Căn cứ tính chất, quy mô, lĩnh vực và nội dung của báo cáo nghiên cứu 

tiền khả thi (BCNCTKT), báo cáo thẩm định BCNCTKT đƣợc thực hiện theo các 

nội dung hƣớng dẫn dƣới đây. Hội đồng thẩm định hoặc đơn vị đƣợc giao nhiệm 

vụ thẩm định cần đƣa ra ý kiến nhận xét cụ thể đối với từng nội dung và đề xuất 

phƣơng án giải quyết trong trƣờng hợp có nội dung chƣa đồng thuận hoặc cần bổ 

sung, hoàn thiện với đơn vị chuẩn bị dự án hoặc nhà đầu tƣ đề xuất dự án. 

Trƣờng hợp áp dụng Mẫu này để thẩm định các nội dung điều chỉnh BCNCTKT, 

Hội đồng thẩm định hoặc đơn vị đƣợc giao nhiệm vụ thẩm định sắp xếp, lựa chọn 

các nội dung phù hợp. 

A. KHÁI QUÁT VỀ DỰ ÁN 

Trình bày thông tin khái quát về dự án, bao gồm: 

1. Tên dự án. 

2. Tên cơ quan có thẩm quyền. 

3. Tên đơn vị chuẩn bị dự án hoặc nhà đầu tƣ đề xuất dự án. 

4. Địa điểm, quy mô, công suất dự án, diện tích sử dụng đất. 

5. Yêu cầu về kỹ thuật. 

6. Dự kiến tổng mức đầu tƣ. 

7. Vốn nhà nƣớc trong dự án PPP (nếu có). 

8. Loại hợp đồng dự án. 

9. Các chỉ tiêu chính thuộc phƣơng án tài chính sơ bộ. 

10. Thời gian thực hiện dự án. 

11. Ƣu đãi và bảo đảm đầu tƣ. 

12. Tên bên mời thầu, hình thức lựa chọn nhà đầu tƣ và thời gian tổ chức 

lựa chọn nhà đầu tƣ (đối với trường hợp dự án ứng dụng công nghệ cao, công 

nghệ mới). 

B. TỔNG HỢP Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG 

THẨM ĐỊNH/CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CÓ LIÊN QUAN 

Tổng hợp ý kiến thẩm định của các thành viên Hội đồng thẩm định đối với 

hồ sơ BCNCTKT của dự án, trong đó nêu rõ thành viên chủ trì thẩm định các nội 

dung cụ thể tại Mục C của Báo cáo này. Trƣờng hợp không thành lập Hội đồng 

thẩm định, đơn vị đƣợc giao chủ trì thẩm định tổng hợp ý kiến các cơ quan, đơn 

vị có liên quan tại Mục này. 

C. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH 

I. KIỂM TRA SƠ BỘ HỒ SƠ 
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Đánh giá về kết luận sơ bộ về tính đầy đủ về thành phần, nội dung hồ sơ. 

II. THẨM ĐỊNH VỀ NỘI DUNG CỦA HỒ SƠ 

Sự phù hợp với điều kiện lựa chọn dự án để đầu tƣ theo phƣơng thức PPP 

Đánh giá sự phù hợp của BCNCTKT với điều kiện lựa chọn dự án để đầu 

tƣ theo phƣơng thức PPP quy định tại khoản 1 Điều 14 của Luật PPP, gồm: 

- Tính cần thiết phải đầu tƣ dự án. 

- Sự phù hợp về lĩnh vực đầu tƣ theo quy định của Luật PPP. 

- Không trùng lặp với dự án PPP đã có quyết định chủ trƣơng đầu tƣ hoặc 

quyết định phê duyệt dự án. 

- Lợi thế của việc đầu tƣ dự án theo phƣơng thức PPP so với các hình thức 

đầu tƣ khác. 

- Khả năng bố trí vốn nhà nƣớc trong trƣờng hợp có nhu cầu sử dụng vốn 

nhà nƣớc. 

2. Sự phù hợp với căn cứ lập BCNCTKT 

Đánh giá sự phù hợp của BCNCTKT với các căn cứ quy định tại khoản 2 

Điều 14 của Luật PPP, gồm: 

- Sự phù hợp của dự án với chiến lƣợc, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

của quốc gia và quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy 

hoạch. 

- Sự phù hợp của dự án với quy định của Luật PPP và pháp luật chuyên 

ngành về lĩnh vực đầu tƣ. 

- Sự phù hợp của dự án với các văn bản pháp lý có liên quan (nếu có). 

3. Hiệu quả đầu tƣ và khả năng thu hồi vốn cho nhà đầu tƣ 

a) Hiệu quả đầu tƣ của dự án 

- Đánh giá sự phù hợp của phƣơng án sơ bộ về kỹ thuật, công nghệ. 

- Trƣờng hợp dự án có yếu tố đặc biệt cần áp dụng giải pháp đổi mới sáng 

tạo nhằm rút ngắn tiến độ và hoàn thành xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ 

tầng trong một khoảng thời gian nhất định, đạt mức tiết kiệm năng lƣợng cao, bảo 

vệ môi trƣờng đối với dự án thuộc nhóm có nguy cơ tác động xấu đến môi trƣờng 

mức độ cao theo pháp luật về bảo vệ môi trƣờng, xem xét sự phù hợp của các nội 

dung này. 

- Trƣờng hợp dự án đƣợc đề xuất phân chia thành các dự án thành phần, 

xem xét sự phù hợp của đề xuất. 

- Xem xét tính hợp lý của các yếu tố chi phí, lợi ích về mặt kinh tế - xã hội, 

tỷ số lợi ích trên chi phí về kinh tế của dự án (BCR). Dự án đƣợc đánh giá là đạt 

hiệu quả kinh tế - xã hội khi BCR lớn hơn 1 (>1). Trƣờng hợp BCNCTKT không 

xác định BCR, đánh giá tính hợp lý của các nhóm yếu tố còn lại. 

- Xem xét sự phù hợp của phần thuyết minh về tác động của dự án đối với 

môi trƣờng theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trƣờng, xã hội và các nội 

dung khác. 
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- Đánh giá các yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia, bảo vệ bí 

mật nhà nƣớc của dự án, căn cứ ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. 

b) Khả năng thu hồi vốn cho nhà đầu tƣ 

- Xem xét tính hợp lý của các yếu tố tài chính đầu vào, các chỉ tiêu tài 

chính và sơ bộ phƣơng án tài chính của dự án. Dự án đạt hiệu quả tài chính khi 

NPV dƣơng (>0). 

- Đánh giá sự phù hợp của các hình thức ƣu đãi, bảo đảm đầu tƣ nhằm làm 

tăng tính khả thi của dự án theo quy định của pháp luật về đầu tƣ, đầu tƣ PPP. 

4. Sự phù hợp khi áp dụng cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu đối với dự 

án 

Trƣờng hợp BCNCTKT đề xuất áp dụng cơ chế chia sẻ phần giảm doanh 

thu, căn cứ quy mô và tính chất của dự án, đánh giá các nội dung sau: 

- Sự đáp ứng đối với các điều kiện áp dụng cơ chế chia sẻ phần giảm 

doanh thu theo quy định của pháp luật. 

- Sự phù hợp của phƣơng án chia sẻ phần giảm doanh thu. 

- Khả năng cân đối chi phí xử lý rủi ro trong phạm vi nguồn dự phòng 

ngân sách nhà nƣớc, biện pháp bảo đảm cân đối ngân sách nhà nƣớc trong trƣờng 

hợp chi trả, căn cứ ý kiến của cơ quan tài chính cấp tƣơng ứng. 

5. Nguồn vốn và khả năng cân đối vốn 

- Đối với dự án có sử dụng vốn đầu tƣ công; tổng hợp báo cáo thẩm định 

nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của cơ quan chuyên môn quản lý đầu tƣ công 

theo pháp luật về đầu tƣ công. 

- Đối với dự án sử dụng nguồn vốn chi thƣờng xuyên, nguồn thu hợp pháp 

dành để chi thƣờng xuyên của cơ quan nhà nƣớc, đơn vị sự nghiệp công lập để 

thanh toán cho doanh nghiệp dự án: tổng hợp ý kiến thẩm định của cơ quan tài 

chính cấp tƣơng ứng theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nƣớc. 

- Đối với dự án sử dụng giá trị tài sản công làm phần Nhà nƣớc tham gia: 

Tổng hợp giá trị tài sản công đƣợc xác định trong quyết định sử dụng tài sản công 

để tham gia dự án PPP. 

6. Sự phù hợp của loại hợp đồng dự án 

Đánh giá sự phù hợp của loại hợp đồng dự án trên cơ sở xem xét các yếu 

tố: 

- Nguồn thu và khả năng thu hồi vốn cho nhà đầu tƣ. 

- Thời gian hoàn vốn và thời hạn hợp đồng dự án. 

- Tính hợp lý trong việc phân chia trách nhiệm của các bên trong quá trình 

triển khai dự án và các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro, bao gồm rủi ro 

đối với ngân sách của trung ƣơng và địa phƣơng, khả năng chi trả của cộng đồng 

ngƣời sử dụng sản phẩm, dịch vụ công của dự án. 

7. Hình thức lựa chọn nhà đầu tƣ 
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- Trƣờng hợp BCNCTKT đề xuất áp dụng đàm phán cạnh tranh do dự án 

đƣợc xác định là dự án ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới, đánh giá sự phù 

hợp đề xuất này và thời gian đàm phán cạnh tranh. 

- Trƣờng hợp BCNCTKT đề xuất áp dụng lựa chọn nhà đầu tƣ trong nƣớc 

hoặc đề xuất báo cáo Thủ tƣớng Chính phủ cho phép áp dụng chỉ định nhà đầu tƣ 

do dự án cần bảo đảm yếu tố quốc phòng, an ninh quốc gia, bảo vệ bí mật nhà 

nƣớc, đánh giá sự phù hợp của đề xuất này. 

- Trƣờng hợp BCNCTKT đề xuất áp dụng lựa chọn nhà đầu tƣ trong nƣớc 

do dự án thuộc ngành, nghề chƣa đƣợc tiếp cận thị trƣờng đối với nhà đầu tƣ 

nƣớc ngoài theo pháp luật về đầu tƣ, đánh giá sự phù hợp của đề xuất này. 

8. Nội dung khác 

Xem xét sự phù hợp của các nội dung cần khảo sát sự quan tâm của nhà 

đầu tƣ. Trƣờng hợp dự án xuất hiện yếu tố đặc biệt cần áp dụng giải pháp đổi mới 

sáng tạo nhằm rút ngắn tiến độ và hoàn thành xây dựng công trình, hệ thống cơ 

sở hạ tầng trong một khoảng thời gian nhất định, đạt mức tiết kiệm năng lƣợng 

cao, bảo vệ môi trƣờng đối với dự án thuộc nhóm có nguy cơ tác động xấu mức 

độ cao đến môi trƣờng theo pháp luật về bảo vệ môi trƣờng, xem xét sự phù hợp 

các yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tƣ. 

D. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 

Trên cơ sở các phân tích nêu trên, nhận xét tổng quát về BCNCTKT và 

nêu rõ kiến nghị theo một trong hai trƣờng hợp sau đây: 

1. Trƣờng hợp BCNCTKT phù hợp với quy định của pháp luật và đƣợc 

đánh giá là đủ điều kiện để quyết định chủ trƣơng đầu tƣ theo phƣơng thức PPP, 

kiến nghị cấp có thẩm quyền: 

a) Phê duyệt chủ trƣơng đầu tƣ dự án. Đối với dự án do nhà đầu tƣ đề xuất, 

phê duyệt chủ trƣơng đầu tƣ dự án đồng thời kiến nghị cấp có thẩm quyền giao 

nhà đầu tƣ tổ chức lập BCNCKT. 

b) Giao đơn vị chuẩn bị dự án căn cứ ý kiến thẩm định BCNCTKT hoàn 

thiện các nội dung liên quan trong thông báo mới khảo sát và tổ chức khảo sát 

theo quy định tại Điều 25 của Nghị định này; hoàn thiện BCNCKT. 

2. Trƣờng hợp không thống nhất với nội dung của BCNCTKT, báo cáo cấp 

có thẩm quyền xem xét, quyết định theo một trong hai phƣơng án sau: 

a) Phƣơng án 1: Yêu cầu đơn vị chuẩn bị dự án, nhà đầu tƣ điều chỉnh 

BCNCTKT. 

b) Phƣơng án 2: Không phê duyệt BCNCTKT. 
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Mẫu số 03 

CƠ QUAN RA NGHỊ 

QUYẾT 

(QUYẾT ĐỊNH) 

CHỦ TRƢƠNG ĐẦU 

TƢ 

_________ 

Số: …. 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

_______________________ 

Địa điểm, ngày …  tháng …  năm … 

 NGHỊ QUYẾT (QUYẾT ĐỊNH) 

Về chủ trƣơng đầu tƣ dự án... theo phƣơng thức đối tác công tƣ (PPP) 

____________ 

THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN RA NGHỊ QUYẾT (QUYẾT ĐỊNH) CHỦ 

TRƢƠNG ĐẦU TƢ 

 

Căn cứ Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư ngày 18 tháng 6 

năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số   /2021/NĐ-CP ngày    tháng    năm 2021 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư theo 

phương thức đối tác công tư; 

Căn cứ.... quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy 

của...; 

Căn cứ tờ trình đề nghị quyết định chủ trương đầu tư và hồ sơ kèm theo 

do…… nộp ngày và hồ sơ bổ sung nộp ngày .... (nếu có); 

Căn cứ báo cáo thẩm định của….. ngày… tháng .... năm …; 

 

QUYẾT NGHỊ (QUYẾT ĐỊNH): 

 

Điều 1. Phê duyệt (quyết định) chủ trƣơng đầu tƣ (tên dự án) với các 

nội dung sau: 

1. Mục tiêu dự án 

2. Dự kiến quy mô, địa điểm thực hiện dự án 

3. Dự kiến thời gian thực hiện dự án 

4. Dự kiến nhu cầu sử dụng đất, mặt nƣớc, tài nguyên khác (nếu có) 

5. Dự kiến loại hợp đồng dự án PPP 
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6. Sơ bộ tổng mức đầu tƣ của dự án 

7. Sơ bộ phƣơng án tài chính của dự án 

a) Cơ cấu nguồn vốn: vốn nhà đầu tƣ, doanh nghiệp dự án PPP chịu trách 

nhiệm thu xếp (vốn chủ sở hữu, vốn vay và các nguồn vốn hợp pháp khác); vốn 

nhà nƣớc trong dự án PPP (nếu có) 

b) Vốn nhà nƣớc trong dự án: 

- Giá trị phần vốn hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng. 

- Giá trị phần vốn chi trả kinh phí bồi thƣờng, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ 

tái định cƣ, hỗ trợ xây dựng công trình tạm. 

- Giá trị phần vốn hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng và 

vốn chi trả kinh phí bồi thƣờng giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cƣ, hỗ trợ 

xây dựng công trình tạm chiếm tỷ lệ ...% tổng mức đầu tƣ. 

- Chi phí lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. 

Trƣờng hợp dự án áp dụng loại hợp đồng BTL, BLT, quyết định chủ 

trƣơng đầu tƣ nêu phƣơng thức thanh toán cho nhà đầu tƣ (giá trị và tiến độ thanh 

toán định kỳ). 

c) Dự kiến khung giá, phí sản phẩm, dịch vụ công (đối với dự án áp dụng 

cơ chế thu phí trực tiếp từ người sử dụng) 

8. Ƣu đãi và bảo đảm đầu tƣ 

a) Ƣu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp: Cơ sở pháp lý của ƣu đãi; đối 

tƣợng và điều kiện hƣởng ƣu đãi (nếu có) 

b) Ƣu đãi về thuế nhập khẩu: Cơ sở pháp lý của ƣu đãi; đối tƣợng và điều 

kiện hƣởng ƣu đãi (nếu có) 

c) Ƣu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất: 

Cơ sở pháp lý của ƣu đãi; đối tƣợng và điều kiện hƣởng ƣu đãi (nếu có) 

d) Các bảo đảm đầu tƣ khác: Cơ sở pháp lý của hình thức bảo đảm; đối 

tƣợng và điều kiện hƣởng bảo đảm 

9. Cơ chế chia sẻ phần tăng, giảm doanh thu 

a) Dự án này áp dụng cơ chế chia sẻ phần tăng doanh thu theo quy định tại 

khoản 1 Điều 82 của Luật PPP 

b) [Trường hợp áp dụng cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu] Dự án này 

đƣợc áp dụng cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu theo quy định tại khoản 2 và 

khoản 3 Điều 82 của Luật PPP nhƣ sau: Điều kiện, phƣơng án chia sẻ và nguồn 

vốn dự kiến sử dụng để chi trả phần giảm doanh thu 

10. Tên cơ quan có thẩm quyền; tên nhà đầu tƣ đề xuất dự án (trƣờng hợp 

dự án do nhà đầu tƣ đề xuất) 

11. Các nội dung cần thiết khác 

Đối với từng trƣờng hợp cụ thể, quyết định chủ trƣơng đầu tƣ bổ sung các 

nội dung sau: 
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- Đối với dự án ứng dụng công nghệ cao, ứng dụng công nghệ mới, quyết 

định chủ trƣơng đầu tƣ nêu các nội dung sau: Tên bên mời thầu; Hình thức lựa 

chọn nhà đầu tƣ; Thời gian tổ chức lựa chọn nhà đầu tƣ. 

- Đối với dự án xuất hiện yếu tố đặc biệt cần áp dụng giải pháp đổi mới 

sáng tạo, quyết định chủ trƣơng đầu tƣ nêu rõ tiến độ hoàn thành, mức tiết kiệm 

năng lƣợng, yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng tƣơng ứng để thực hiện việc khảo sát 

sự quan tâm của nhà đầu tƣ theo quy định tại Điều 25 của Nghị định này. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Cơ quan (Tên cơ quan có thẩm quyền hoặc đơn vị chuẩn bị dự án) chịu 

trách nhiệm hoàn thiện và đăng tải thông báo mời khảo sát theo quy định tại Điều 

25 của Nghị định này. 

2. Cơ quan (Tên cơ quan có thẩm quyền hoặc đơn vị chuẩn bị dự án) hoặc 

nhà đầu tƣ đề xuất dự án hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án (Tên 

dự án) trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án theo quy định của Luật PPP. 

[- Đối với dự án ứng dụng công nghệ cao, ứng dụng công nghệ mới: Cơ 

quan (Tên cơ quan có thẩm quyền hoặc bên mời thầu) chủ trì, phối hợp với các 

cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ mời đàm phán dự án (Tên dự án) trình cấp có 

thẩm quyền phê duyệt, làm cơ sở tổ chức đàm phán cạnh tranh theo quy định của 

Luật PPP và Nghị định này. 

- Đối với dự án cần bảo đảm yêu cầu về quốc phòng, an ninh quốc gia, bảo 

vệ bí mật nhà nƣớc và đƣợc đề xuất áp dụng hình thức chỉ định nhà đầu tƣ: Cơ 

quan (Tên cơ quan có thẩm quyền hoặc đơn vị chuẩn bị dự án) chủ trì, phối hợp 

với các cơ quan liên quan dự thảo tờ trình báo cáo Thủ tƣớng Chính phủ chấp 

thuận áp dụng hình thức chỉ định nhà đầu tƣ.] 

3. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan khác (nếu có). 

4. Các nội dung khác (nếu có). 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Cơ quan (Tên cơ quan có thẩm quyền hoặc đơn vị chuẩn bị dự án) hoặc 

nhà đầu tƣ đề xuất dự án, các cơ quan liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành 

Nghị quyết (Quyết định) này. 

2. Cơ quan ……………. chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện 

Nghị quyết (Quyết định) này báo cáo cơ quan (Tên cơ quan quyết định chủ 

trƣơng đầu tƣ dự án) theo quy định của pháp luật. 

  

Nơi nhận: 

- Các cơ quan có tên tại Điều 3; 

- Cơ quan quyết định chủ trƣơng đầu tƣ 

dự án; 

- Hội đồng thẩm định/đơn vị đƣợc giao 

nhiệm vụ thẩm định; 

- Các cơ quan liên quan khác; 

- Lƣu: …… 

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng 

dấu) 

 

 

Tên ngƣời đại diện 
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PHỤ LỤC III 

(Kèm theo nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính 

phủ) 

______________ 

 

Mẫu số 01 Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP 

Mẫu số 02 Báo cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP 

Mẫu số 03 Quyết định phê duyệt dự án PPP 
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Mẫu số 01 

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI DỰ ÁN PPP 

__________ 

 

Báo cáo nghiên cứu khả thi (BCNCKT) là tài liệu trình bày các nội dung 

nghiên cứu về sự cần thiết, tính khả thi và hiệu quả của dự án PPP. Phụ lục này 

hƣớng dẫn các nội dung đƣợc trình bày trong BCNCKT để cấp có thẩm quyền 

phê duyệt dự án. 

Căn cứ tính chất, quy mô, lĩnh vực của dự án, đơn vị chuẩn bị dự án hoặc 

nhà đầu tƣ lập BCNCKT theo các nội dung đƣợc hƣớng dẫn dƣới đây. Trƣờng 

hợp áp dụng Mẫu này để trình bày các nội dung điều chỉnh BCNCKT, đơn vị 

chuẩn bị dự án hoặc nhà đầu tƣ sắp xếp, lựa chọn các nội dung phù hợp. 

 A. THÔNG TIN CƠ BẢN CỦA DỰ ÁN 

Tóm tắt và thuyết minh thông tin cơ bản của dự án, bao gồm: 

1. Tên dự án. 

2. Tên cơ quan có thẩm quyền, cơ quan ký kết hợp đồng. 

3. Tên đơn vị chuẩn bị dự án hoặc nhà đầu tƣ đề xuất dự án. 

4. Địa điểm, quy mô, công suất dự án, diện tích sử dụng đất. 

5. Yêu cầu về kỹ thuật. 

6. Tổng mức đầu tƣ. 

7. Vốn nhà nƣớc trong dự án PPP (nếu có). 

8. Loại hợp đồng dự án. 

9. Các chỉ tiêu chính thuộc phƣơng án tài chính. 

10. Thời gian thực hiện dự án. 

11. Ƣu đãi và bảo đảm đầu tƣ 

12. Tên bên mời thầu, hình thức lựa chọn nhà đầu tƣ và thời gian tổ chức 

lựa chọn nhà đầu tƣ (không áp dụng đối với dự án ứng dụng công nghệ cao, 

công nghệ mới) 

B. CĂN CỨ LẬP BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI 

Liệt kê các văn bản pháp lý chủ yếu làm căn cứ lập BCNCKT, bao gồm: 

1. Các Luật, Nghị định và Thông tƣ hƣớng dẫn liên quan đến việc triển 

khai dự án theo phƣơng thức PPP. 

2. Các Luật, Nghị định và Thông tƣ hƣớng dẫn liên quan đến ngành, lĩnh 

vực đầu tƣ của dự án. 

3. Các nghị quyết hoặc quyết định phê duyệt chiến lƣợc, kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội của quốc gia và quy hoạch có liên quan theo quy định của 

pháp luật về quy hoạch. 
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4. Các quyết định, văn bản của cấp có thẩm quyền trong các bƣớc lập, 

thẩm định BCNCTKT, quyết định chủ trƣơng đầu tƣ. 

C. THÀNH PHẦN HỒ SƠ TRÌNH 

Liệt kê thành phần hồ sơ trình tƣơng ứng với từng giai đoạn 

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH BCNCKT 

(HOẶC NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH BCNCKT) 

1. Văn bản đề nghị thẩm định. 

2. Dự thảo tờ trình đề nghị phê duyệt dự án (hoặc điều chỉnh dự án). 

3. BCNCKT (hoặc nội dung điều chỉnh BCNCKT). 

4. Quyết định chủ trƣơng đầu tƣ (hoặc quyết định điều chỉnh chủ trƣơng 

đầu tƣ, nếu có). 

5. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tƣ (trường hợp dự án 

ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới). 

6. Văn bản thỏa thuận giữa cơ quan có thẩm quyền với nhà đầu tƣ về việc 

giao nhà đầu tƣ lập BCNCKT (trường hợp dự án do nhà đầu tư đề xuất; dự án 

ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới). 

7. Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án. 

II. THÀNH PHẦN HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT DỰ ÁN (HOẶC 

ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN) 

1. Tờ trình đề nghị phê duyệt dự án (hoặc điều chỉnh dự án). 

2. Dự thảo quyết định phê duyệt dự án (hoặc quyết định điều chỉnh dự án). 

3. BCNCKT (hoặc nội dung điều chỉnh BCNCKT). 

4. Báo cáo thẩm định BCNCKT (hoặc báo cáo thẩm định nội dung điều 

chỉnh BCNCKT). 

5. Quyết định chủ trƣơng đầu tƣ (hoặc quyết định điều chỉnh chủ trƣơng 

đầu tƣ, nếu có). 

6. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tƣ (trường hợp dự án 

ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới). 

7. Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án. 

D. NỘI DUNG BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI 

I. SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƢ DỰ ÁN 

1. Bối cảnh chung 

- Thuyết minh chi tiết bối cảnh chung về kinh tế - xã hội của quốc gia, địa 

phƣơng trong giai đoạn dự án đƣợc triển khai; các điều kiện, môi trƣờng tự 

nhiên tác động đến dự án. 

- Tổng quan về ngành, lĩnh vực mà dự án đề xuất, các ảnh hƣởng trực tiếp, 

gián tiếp của các quy định về pháp luật chuyên ngành đối với dự án. 



 

135 

 

 

 

- Phân tích chi tiết sự phù hợp của dự án đối với chiến lƣợc, kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội của quốc gia và quy hoạch có liên quan theo quy định của 

pháp luật về quy hoạch. 

- Nhận định các lợi ích dự kiến dự án sẽ đóng góp cho quốc gia và/hoặc 

địa phƣơng. 

2. Hiện trạng khu vực thực hiện dự án 

- Trƣờng hợp dự án khởi công mới, thuyết minh về hiện trạng, thực trạng 

của khu vực, địa điểm sẽ triển khai dự án. 

- Trƣờng hợp dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, đánh giá bổ sung hiện 

trạng của công trình cần cải tạo, sửa chữa, nâng cấp. 

- Trƣờng hợp dự án áp dụng loại hợp đồng O&M, đánh giá hiện trạng 

công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng thuộc dự án; máy móc, thiết bị và các loại tài 

sản khác có liên quan. 

3. Các dự án có liên quan 

- Nêu thông tin cơ bản về các dự án có liên quan (bao gồm dự án hỗ trợ và 

dự án cạnh tranh) có thể tác động về mặt doanh thu, lợi nhuận, chi phí... đến dự 

án đƣợc đề xuất; thuyết minh tác động tích cực cũng nhƣ ảnh hƣởng tiêu cực của 

các dự án đó đối với dự án đƣợc đề xuất. 

- Trƣờng hợp lập BCNCKT của dự án thành phần, phân tích mối liên hệ 

với các dự án thành phần còn lại. 

4. Lợi thế của việc đầu tƣ theo phƣơng thức PPP 

Phân tích chi tiết lợi thế đối với dự án khi đầu tƣ theo phƣơng thức PPP so 

với hình thức đầu tƣ khác trên cơ sở các nội dung: Khả năng thu hút nguồn vốn, 

công nghệ, kinh nghiệm quản lý của khu vực tƣ nhân. 

5. Kết quả tiếp thu ý kiến về tác động của việc đầu tƣ thực hiện dự án 

- Tổng hợp ý kiến tham vấn về việc đầu tƣ thực hiện dự án của các cơ 

quan, tổ chức sau đây: Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ Quốc 

Việt Nam cấp tỉnh nơi thực hiện dự án, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh, thành phố 

nơi thực hiện dự án; hiệp hội nghề nghiệp liên quan đến lĩnh vực đầu tƣ. 

- Nêu giải trình, tiếp thu ý kiến tham vấn của các cơ quan, tổ chức nói 

trên. 

6. Khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tƣ và bên cho vay 

- Thuyết minh quá trình tổ chức khảo sát, nội dung khảo sát ý kiến nhà 

đầu tƣ, bên cho vay (nếu có). 

- Phân tích kết quả khảo sát bao gồm: các nội dung của BCNCKT đƣợc 

điều chỉnh căn cứ kết quả khảo sát; số lƣợng nhà đầu tƣ, bên cho vay quan tâm 

dự án; danh sách ngắn nhà đầu tƣ đáp ứng yêu cầu của dự án có yếu tố đặc biệt 

cần áp dụng giải pháp đổi mới sáng tạo nhằm rút ngắn tiến độ và hoàn thành xây 

dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng trong một khoảng thời gian nhất định, 

đạt mức tiết kiệm năng lƣợng cao, bảo vệ môi trƣờng đối với dự án thuộc nhóm 
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có nguy cơ tác động xấu đến môi trƣờng mức độ cao theo pháp luật về bảo vệ 

môi trƣờng (nếu có). 

II. THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ DỰ ÁN 

1. Mục tiêu của dự án 

Xác định mục tiêu tổng thể và mục tiêu cụ thể của dự án, bao gồm: 

- Mục tiêu tổng thể: Đóng góp của dự án vào việc thực hiện các mục tiêu 

chung của quốc gia; những lợi ích dự án đóng góp cho kinh tế - xã hội của quốc 

gia, địa phƣơng và ngành, lĩnh vực. 

- Mục tiêu cụ thể: Những vấn đề, thực trạng đƣợc giải quyết; số lƣợng đối 

tƣợng hƣởng lợi từ dự án; quy mô, công suất dự án cần đạt đƣợc để đáp ứng nhu 

cầu sử dụng. 

2. Quy mô, công suất của dự án 

Phân tích nhu cầu sử dụng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng, sản phẩm, 

dịch vụ công trên cơ sở quy hoạch, dữ liệu khảo sát thực tiễn hoặc các số liệu dự 

báo; thuyết minh quy mô, công suất của dự án; trƣờng hợp cần phân kỳ đầu tƣ, 

nêu rõ quy mô, công suất của từng thời kỳ cho phù hợp với dự báo về tăng 

trƣởng nhu cầu. 

3. Địa điểm thực hiện dự án 

Mô tả địa điểm, khu đất thực hiện dự án trên cơ sở các nội dung sau: 

Phạm vi, diện tích đất sử dụng, hiện trạng khu đất đƣợc sử dụng, hành lang bảo 

vệ (nếu có), diện tích xây dựng công trình, lợi thế của địa điểm đối với dự án; 

kết quả khảo sát địa điểm thực hiện dự án (nếu tổ chức). Trƣờng hợp xung 

quanh hoặc trong địa phận thực hiện dự án có các dự án hoặc công trình khác 

đang hoặc sắp triển khai, phân tích mức độ ảnh hƣởng của các dự án đó đối với 

dự án đang đƣợc đề xuất. 

4. Nhu cầu sử dụng đất, mặt nƣớc và tài nguyên khác (nếu có) 

Nêu diện tích, hiện trạng đất, mặt nƣớc và tài nguyên khác (nếu có) đƣợc 

sử dụng để thực hiện dự án. 

5. Phƣơng án bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ 

Trƣờng hợp hiện trạng khu đất chƣa đƣợc giải phóng, thuyết minh phƣơng 

án bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ đối với dự án đang đƣợc đề xuất theo quy định 

hiện hành. 

III. THUYẾT MINH VỀ KỸ THUẬT 

1. Yêu cầu về phƣơng án kỹ thuật, công nghệ, tiêu chuẩn chất lƣợng công 

trình, hệ thống cơ sở hạ tầng, sản phẩm, dịch vụ công đƣợc cung cấp 

- Xác định các phƣơng án kỹ thuật, công nghệ trên cơ sở quy mô, công 

suất của dự án; tiêu chuẩn chất lƣợng, định mức của ngành; tính sẵn có và khả 

năng ứng dụng thực tiễn của công nghệ; rủi ro về kỹ thuật, công nghệ (nếu có); 

yêu cầu về việc cung cấp nguyên liệu đầu vào chủ yếu cho các hoạt động sản 

xuất, kinh doanh. 
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- Nêu cụ thể các yêu cầu về kỹ thuật, chất lƣợng công trình, hệ thống cơ 

sở hạ tầng của dự án, sản phẩm, dịch vụ công cung cấp thông qua chỉ số đánh 

giá chất lƣợng thực hiện dự án về mặt kỹ thuật. 

- Mô tả về phƣơng án kỹ thuật, công nghệ đƣợc lựa chọn. Đây là cơ sở để 

tính toán tổng mức đầu tƣ của dự án. Nêu rõ việc nhà đầu tƣ đƣợc đề xuất 

phƣơng án kỹ thuật, công nghệ khác đáp ứng chỉ số đánh giá chất lƣợng thực 

hiện dự án về mặt kỹ thuật và mang lại hiệu quả cao hơn cho dự án. 

- Đối với dự án áp dụng loại hợp đồng O&M, căn cứ phân tích về hiện 

trạng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng thuộc dự án; máy móc, thiết bị và các 

loại tài sản khác có liên quan, thuyết minh yêu cầu về việc vận hành công trình, 

hệ thống cơ sở hạ tầng của dự án nhằm cung cấp sản phẩm, dịch vụ công. 

- Trƣờng hợp dự án sử dụng vốn đầu tƣ công làm phần vốn hỗ trợ xây 

dựng, nêu căn cứ, lý do, yêu cầu của kỹ thuật, tính chất công trình để thuyết 

minh phƣơng thức quản lý và sử dụng nguồn vốn đầu tƣ công trong dự án PPP 

(tiểu dự án hoặc hạng mục). 

- Trƣờng hợp khảo sát thị trƣờng về một số yêu cầu, tiêu chuẩn kỹ thuật 

thực hiện dự án, phân tích kết quả khảo sát và nêu các nội dung đƣợc tiếp thu 

sau khi khảo sát. 

2. Thiết kế cơ sở (không áp dụng đối với hợp đồng O&M) 

Nội dung thiết kế cơ sở trong BCNCKT đƣợc lập theo quy định của pháp 

luật về xây dựng (đối với dự án có cấu phần xây dựng) hoặc đƣợc lập theo quy 

định của pháp luật chuyên ngành (đối với dự án không có cấu phần xây dựng). 

IV. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN; 

TÁC ĐỘNG VỀ MÔI TRƢỜNG, XÃ HỘI VÀ QUỐC PHÕNG, AN NINH 

1. Xác định các yếu tố chi phí và lợi ích về mặt kinh tế - xã hội 

Xác định chi tiết các yếu tố chi phí và lợi ích về mặt kinh tế - xã hội của 

dự án theo các nhóm yếu tố dƣới đây: 

- Nhóm yếu tố có thể định lƣợng và quy đổi đƣợc thành tiền (đƣợc sử 

dụng để tính toán các chỉ tiêu phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án). 

- Nhóm yếu tố có thể định lƣợng nhƣng không định giá đƣợc (ví dụ: Lợi 

ích do cải thiện về môi trƣờng, lợi ích do thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế, gia tăng 

việc làm...). 

- Nhóm yếu tố chỉ có thể định tính (ví dụ: Lợi ích do tăng tính kết nối giữa 

các vùng sản xuất và đầu mối tiêu thụ, cải thiện chất lƣợng cuộc sống của ngƣời 

dân vùng dự án...). 

2. Các chỉ tiêu phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án 

a) Giá trị hiện tại ròng kinh tế (ENPV) 

ENPV là hiệu số giữa tổng lợi ích mang lại trừ đi tổng chi phí bỏ ra trong 

thời gian tính toán kinh tế, đƣợc quy đổi về hiện tại. Để đảm bảo dự án đạt hiệu 

quả kinh tế - xã hội, ENPV phải dƣơng (>0) và đƣợc tính theo công thức sau: 
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Trong đó: 

Bt: lợi ích năm thứ t; 

Ct: chi phí năm thứ t; 

t: năm trong vòng đời dự án (0, 1, 2,..., n); 

n: số năm hoạt động của dự án (thời gian hợp đồng dự án); 

re: tỷ suất chiết khấu kinh tế của dự án. Giá trị re đƣợc xác định theo quy 

định của từng ngành. Trƣờng hợp chƣa đƣợc quy định cụ thể thì đơn vị lập 

BCNCKT có thể tham khảo giá trị re=10% hoặc đề xuất giá trị tính toán khác 

nhƣng cần có thuyết minh về lý do lựa chọn giá trị đó. 

b) Tỷ số lợi ích trên chi phí về kinh tế (BCR) 

BCR là tỷ số giữa tổng lợi ích mà việc đầu tƣ mang lại trên tổng chi phí 

bỏ ra trong quá trình đầu tƣ và khai thác đã đƣợc quy về giá trị hiện tại. Để đảm 

bảo dự án đạt hiệu quả kinh tế - xã hội, BCR phải lớn hơn 1 (>1) và đƣợc tính 

theo công thức sau: 

 

Trong đó: Bt, Ct, t, n, re có ý nghĩa tƣơng tự nhƣ trong công thức tính 

ENPV nêu trên. 

c) Tỷ suất nội hoàn kinh tế (EIRR) 

Tỷ suất nội hoàn kinh tế là tỷ suất chiết khấu kinh tế tối đa để dự án thu 

hồi nguồn vốn đầu tƣ và chi phí vận hành, đạt đƣợc sự hòa vốn. EIRR bằng giá 

trị tỷ suất chiết khấu (re) trong trƣờng hợp ENPV = 0 và đƣợc xác định thông 

qua việc giải phƣơng trình sau: 

  

Trong đó: Bt, Ct, t, n có ý nghĩa tƣơng tự nhƣ trong công thức tính ENPV 

nêu trên. 

Để đảm bảo dự án đạt hiệu quả kinh tế - xã hội, EIRR phải lớn hơn tỷ suất 

chiết khấu xã hội (SDR - Social Discount Rate): EIRR > SDR. Giá trị SDR đƣợc 

xác định theo quy định của từng ngành. Trƣờng hợp chƣa đƣợc quy định cụ thể 

thì đơn vị lập BCNCKT có thể tham khảo giá trị SDR=10% hoặc đề xuất giá trị 

tính toán khác nhƣng cần có thuyết minh về lý do lựa chọn giá trị đó. 

3. Kết luận về hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án 
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Trên cơ sở phân tích theo hƣớng dẫn nêu trên, BCNCKT nêu kết luận về 

hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án. 

Trƣờng hợp không đủ điều kiện xác định các yếu tố chi phí và lợi ích có 

thể định lƣợng và quy đổi đƣợc thành tiền làm cơ sở để tính toán các chỉ tiêu 

phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án, BCNCKT nêu kết luận về hiệu quả 

kinh tế - xã hội của dự án trên cơ sở các nhóm yếu tố còn lại. 

4. Tác động môi trƣờng, xã hội, quốc phòng, an ninh của dự án 

- Lập hồ sơ đánh giá tác động môi trƣờng theo pháp luật về bảo vệ môi 

trƣờng. Trƣờng hợp dự án sử dụng tài nguyên thiên nhiên làm yếu tố đầu vào 

chính (thuộc các lĩnh vực nhƣ năng lƣợng, điện, nƣớc...), phân tích chi tiết về tác 

động của dự án đối với nguồn tài nguyên thiên nhiên và biện pháp giảm thiểu tác 

động tiêu cực. 

- Thuyết minh yếu tố tác động đến xã hội trong quá trình thực hiện dự án 

nhƣ hỗ trợ tái định cƣ, bình đẳng giới, lao động, tạo việc làm... và các biện pháp 

giảm thiểu tác động tiêu cực. 

- Trƣờng hợp dự án có tác động về quốc phòng, an ninh quốc gia, bảo vệ 

bí mật nhà nƣớc, phân tích chi tiết nội dung này căn cứ ý kiến của Bộ Quốc 

phòng, Bộ Công an hoặc Công an tỉnh, thành phố tại địa bàn thực hiện dự án tại 

bƣớc quyết định chủ trƣơng đầu tƣ dự án. 

V. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN 

1. Các thông số đầu vào sử dụng trong mô hình tài chính 

- Chi phí trong suốt vòng đời dự án: Chi phí trong suốt vòng đời dự án 

gồm tổng mức đầu tƣ và chi phí khai thác, vận hành trong suốt vòng đời dự án. 

Trong đó, tổng mức đầu tƣ đƣợc xác định theo pháp luật về xây dựng đối với dự 

án có cấu phần xây dựng hoặc theo pháp luật khác có liên quan đối với dự án 

không có cấu phần xây dựng. Chi phí khai thác, vận hành trong suốt vòng đời dự 

án bằng các chi phí liên quan đến vận hành và bảo dƣỡng công trình dự án; các 

chi phí nhân lực để vận hành và bảo dƣỡng công trình dự án; chi phí quản lý dự 

án; chi phí tƣ vấn giám sát, dự phòng... 

- Doanh thu: Xác định doanh thu của dự án qua từng năm (doanh thu ở 

mức căn bản, doanh thu ở mức tối đa và doanh thu ở mức tối thiểu) trên cơ sở 

các nội dung về dự báo nhu cầu; giá, phí sản phẩm, dịch vụ công và các khoản 

thu khác của dự án (xem xét cơ sở pháp lý để xác định giá, phí; dự kiến lộ trình 

tăng giá, phí). 

- Các thông số đầu vào khác: Lãi vay, thời gian vay; tỷ lệ lạm phát; tỷ giá; 

tỷ lệ khấu hao và các thông số khác. 

2. Phƣơng án tài chính của dự án 

Trình bày nội dung phƣơng án tài chính (nội dung chi tiết thực hiện theo 

hướng dẫn của Chính phủ tại Nghị định quy định chi tiết cơ chế tài chính trong 

dự án PPP), bao gồm: 

- Tổng mức đầu tƣ: Trên cơ sở các thuyết minh về kỹ thuật đƣợc lựa chọn, 

BCNCKT xác định tổng mức đầu tƣ của dự án. 
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- Cơ cấu nguồn vốn của nhà đầu tƣ/doanh nghiệp dự án (vốn chủ sở hữu, 

vốn vay và các nguồn vốn hợp pháp khác) và phƣơng án huy động vốn giả định; 

thời gian vay, kỳ hạn phát hành trái phíếu doanh nghiệp (nếu có); chi phí huy 

động vốn: lãi suất vốn vay, lãi suất phát hành trái phíếu doanh nghiệp (nếu có) 

và chi phí cần thiết liên quan đến huy động vốn (nếu có); 

- Vốn nhà nƣớc tham gia trong dự án dự kiến (nếu có), cụ thể bao gồm: 

+ Vốn hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng thuộc dự án 

PPP: vốn đầu tƣ công, giá trị tài sản công (đƣợc xác định trong quyết định sử 

dụng tài sản công để tham gia dự án PPP theo quy định của pháp luật về quản lý, 

sử dụng tài sản công); 

+ Vốn thanh toán (bao gồm phƣơng thức thanh toán) cho nhà đầu tƣ thực 

hiện dự án áp dụng loại hợp đồng BTL, BLT; 

+ Vốn nhà nƣớc để chi trả kinh phí bồi thƣờng, giải phóng mặt bằng, hỗ 

trợ tái định cƣ, hỗ trợ xây dựng công trình tạm. 

- Phƣơng án thu hồi vốn đầu tƣ và lợi nhuận của nhà đầu tƣ đối với dự án 

áp dụng loại hợp đồng BOT, BTO, BOO và O&M. 

- Giá trị phần nộp ngân sách nhà nƣớc đối với dự án áp dụng loại hợp 

đồng O&M. 

- Thời hạn hợp đồng dự án. Đối với dự án áp dụng loại hợp đồng O&M, 

thời hạn hợp đồng dự án đƣợc xác định căn cứ yêu cầu về kỹ thuật, công nghệ 

của từng loại công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng, thời gian cần sửa chữa định kỳ 

hoặc thời gian sử dụng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng theo quy định của 

pháp luật. 

- Đề xuất ƣu đãi đảm bảo phƣơng án tài chính của dự án (nếu có). 

- Dự kiến các khoản chi phí của dự án trong thời gian vận hành. 

- Các thông số đầu vào, chỉ tiêu tài chính. 

3. Dự báo nhu cầu 

BCNCKT phân tích nhu cầu sử dụng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng 

của dự án, sản phẩm, dịch vụ công đƣợc cung cấp; dự báo tốc độ tăng trƣởng 

nhu cầu trong tƣơng lai, cụ thể: 

- Phân tích nhu cầu hiện tại: Căn cứ hiện trạng dự án, quy mô, công suất 

dự án, xác định số lƣợng đối tƣợng hƣởng lợi từ dự án. 

- Dự báo nhu cầu tƣơng lai: Xây dựng các kịch bản về nhu cầu (tối đa, 

trung bình, tối thiểu) trong suốt vòng đời dự án. 

- Phân tích khả năng chi trả của cộng đồng ngƣời sử dụng, tổ chức bao 

tiêu đối với dự án áp dụng loại hợp đồng BOT, BTO, BOO, O&M. 

4. Các chỉ tiêu tài chính xem xét tính khả thi của dự án 

Căn cứ nội dung phƣơng án tài chính và các thông số đầu vào của mô hình 

tài chính, tính khả thi về tài chính của dự án đƣợc xem xét trên cơ sở các chỉ tiêu 

tài chính sau: 
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- Giá trị hiện tại ròng tài chính (NPV) của dự án là giá trị hiện tại của 

đồng tiền thuần trong suốt vòng đời dự án. Để đảm bảo dự án đạt hiệu quả tài 

chính, NPV phải dƣơng (>0) và đƣợc tính theo công thức sau: 

 

Trong đó: 

CFt: giá trị đồng tiền thuần là khoản chênh lệch giữa số tiền thu đƣợc 

(đồng tiền vào) và số tiền chi ra (đồng tiền ra) của dự án tại năm thứ t; 

t: năm trong vòng đời dự án (0, 1, 2,..., n); 

n: số năm hoạt động của dự án (thời gian hợp đồng dự án); 

r: tỷ suất chiết khấu. 

- Tỷ suất nội hoàn tài chính (IRR) cho biết lợi nhuận của dự án, không bao 

gồm cơ cấu huy động vốn. IRR là tỷ suất chiết khấu (r) tại điều kiện biên 

NPV=0 và đƣợc tính toán thông qua việc giải phƣơng trình sau đây: 

 

Trong đó: CFt, t, n có ý nghĩa tƣơng tự nhƣ trong công thức tính NPV nêu 

trên. 

Để đánh giá dự án khả thi về mặt tài chính, IRR của dự án sau khi tính 

toán cần đƣợc so sánh với các giá trị: (i) Chi phí vốn bình quân gia quyền của dự 

án (WACC); (ii) IRR của các dự án có tính chất tƣơng tự, trong cùng lĩnh vực; 

(iii) IRR kỳ vọng tối thiểu của các nhà đầu tƣ tiềm năng đối với dự án. Dự án có 

tính khả thi về tài chính khi IRR lớn hơn giá trị (i) và phù hợp với các giá trị (ii), 

(iii). Ngoài ra, có thể sử dụng chỉ số khả năng trả nợ (DSCR) để đánh giá tính 

khả thi về tài chính đối với bên cho vay của dự án. 

Căn cứ điều kiện cụ thể của từng dự án, BCNCKT bổ sung các chỉ tiêu 

đánh giá tính khả thi của phƣơng án tài chính theo quy định tại Nghị định cơ chế 

quản lý tài chính dự án PPP. 

5. Kết luận về tính khả thi tài chính của dự án 

Trên cơ sở các phân tích tại các Mục nêu trên, căn cứ tính chất của từng 

loại hợp đồng dự án, nêu kết luận về tính khả thi tài chính của dự án. 

6. Quản lý và sử dụng vốn nhà nƣớc trong dự án PPP 

Căn cứ kết quả phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội và phƣơng án tài chính 

của dự án, thuyết minh các nội dung có liên quan đến việc quản lý và sử dụng 

vốn nhà nƣớc trong dự án PPP, bao gồm: 

- Đối với dự án cần vốn hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ 

tầng thuộc dự án PPP: Nêu căn cứ pháp lý về việc cân đối và bố trí vốn đầu tƣ 

công trong kế hoạch đầu tƣ công trung hạn, dự kiến việc cân đối và bố trí trong 
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kế hoạch đầu tƣ công hàng năm; nêu phƣơng thức quản lý và sử dụng (tiểu dự án 

hoặc hạng mục), kế hoạch và tiến độ giải ngân nguồn vốn cho nhà đầu tƣ. 

Trƣờng hợp sử dụng tài sản công làm vốn nhà nƣớc tham gia trong dự án, 

đơn vị chuẩn bị dự án xác định cụ thể thủ tục định giá tài sản công, phƣơng thức, 

kế hoạch và tiến độ bàn giao hoặc chuyển nhƣợng tài sản công cho nhà đầu tƣ. 

- Đối với dự án cần vốn thanh toán cho doanh nghiệp dự án PPP: Nêu sơ 

bộ nguồn vốn và khả năng cân đối (dự kiến về kế hoạch đầu tƣ công trung hạn 

và hàng năm đối với nguồn vốn đầu tƣ công hoặc kế hoạch vốn, dự toán chi đối 

với nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật); phƣơng thức, kế 

hoạch và tiến độ giải ngân nguồn vốn cho nhà đầu tƣ. 

- Đối với dự án cần vốn nhà nƣớc để chi trả kinh phí bồi thƣờng, giải 

phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cƣ, hỗ trợ xây dựng công trình tạm: Căn cứ 

phƣơng án bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ, nêu dự kiến về kế hoạch đầu tƣ công 

trung hạn và hàng năm; dự kiến kế hoạch và tiến độ giải ngân nguồn vốn. 

VI. LOẠI HỢP ĐỒNG DỰ ÁN 

1. Căn cứ lựa chọn loại hợp đồng cho dự án 

BCNCKT xác định dự án thuộc nhóm hợp đồng áp dụng cơ chế thu phí 

trực tiếp từ ngƣời sử dụng hoặc tổ chức bao tiêu sản phẩm, dịch vụ công hoặc 

nhóm hợp đồng áp dụng cơ chế Nhà nƣớc thanh toán trên cơ sở chất lƣợng sản 

phẩm, dịch vụ công, căn cứ thuyết minh về các nội dung sau: 

- Phƣơng án kỹ thuật, công nghệ; 

- Phƣơng án tài chính (dự báo nhu cầu, nguồn thu và khả năng thu hồi vốn 

cho nhà đầu tƣ, thời gian hoàn vốn và thời hạn hợp đồng dự án, khả năng chi trả 

của cộng đồng ngƣời sử dụng, tổ chức bao tiêu đối với dự án áp dụng loại hợp 

đồng BOT, BTO, BOO, O&M). 

2. Trách nhiệm của các bên trong việc thực hiện hợp đồng dự án 

Thuyết minh chi tiết về vai trò, trách nhiệm trong suốt vòng đời dự án của 

các bên có liên quan, bao gồm: Cơ quan có thẩm quyền, nhà đầu tƣ, doanh 

nghiệp dự án và các tổ chức khác có liên quan (bên cho vay, đơn vị cung ứng 

đầu vào, đơn vị bao tiêu sản phẩm, nhà thầu...). 

3. Phân tích các rủi ro chính của dự án 

Mô tả và đánh giá các rủi ro chính trong suốt vòng đời dự án nhƣ: Rủi ro 

về pháp lý (thay đổi chính sách, pháp luật), rủi ro về quyền sử dụng đất, rủi ro về 

môi trƣờng, rủi ro về kỹ thuật, công nghệ đƣợc lựa chọn, rủi ro về thiết kế và 

xây dựng, rủi ro về tài khóa (ngân sách trung ƣơng, địa phƣơng, khả năng cung 

cấp bảo lãnh, bảo đảm không dẫn đến các khoản nợ ngoài dự kiến cho phía Nhà 

nƣớc), rủi ro về doanh thu (nhu cầu của thị trƣờng, lƣu lƣợng...), rủi ro vận 

hành... 

4. Cơ chế phân bổ và quản lý rủi ro 
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Thuyết minh cụ thể cơ chế phân bổ, quản lý rủi ro (bao gồm các biện pháp 

giảm thiểu rủi ro), trách nhiệm giữa cơ quan có thẩm quyền và đối tác tƣ nhân 

(nhà đầu tƣ, doanh nghiệp dự án, bên cho vay...) trong quá trình thực hiện dự án. 

VII. CÁC HÌNH THỨC ƢU ĐÃI, BẢO ĐẢM ĐẦU TƢ 

1. Ƣu đãi, bảo đảm đầu tƣ 

Thuyết minh chi tiết về các đề xuất ƣu đãi đầu tƣ (bao gồm ƣu đãi đặc thù 

của ngành, lĩnh vực hoặc của địa phƣơng), các loại hình bảo lãnh, bảo đảm của 

Chính phủ và điều kiện kèm theo cũng nhƣ các nghĩa vụ cần thiết khác trong 

thời gian thực hiện hợp đồng dự án. 

2. Cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu 

Nêu rõ việc dự án đƣợc áp dụng cơ chế chia sẻ rủi ro; nguồn vốn và khả 

năng cân đối nguồn vốn để xử lý rủi ro từ dự phòng ngân sách trung ƣơng hay 

địa phƣơng theo quyết định chủ trƣơng đầu tƣ. 

VIII. QUẢN LÝ THỰC HIỆN DỰ ÁN 

1. Hình thức, cơ cấu tổ chức quản lý thực hiện dự án PPP 

Thuyết minh hình thức, cơ cấu tổ chức quản lý thực hiện dự án của cơ 

quan có thẩm quyền, nhà đầu tƣ, doanh nghiệp dự án đối với từng giai đoạn cụ 

thể; phƣơng thức để cơ quan có thẩm quyền phối hợp với nhà đầu tƣ, doanh 

nghiệp dự án trong quá trình thực hiện dự án. 

Đối với dự án có cấu phần xây dựng, nhà đầu tƣ, doanh nghiệp dự án lựa 

chọn hình thức quản lý dự án theo quy định của pháp luật về xây dựng. Đối với 

dự án không có cấu phần xây dựng, hình thức quản lý dự án theo quy định của 

pháp luật khác có liên quan. 

2. Nội dung quản lý thực hiện dự án 

Thuyết minh các nội dung quản lý thực hiện dự án bao gồm nội dung và 

phƣơng thức giám sát chất lƣợng công trình; giám sát thực hiện hợp đồng dự án, 

đảm bảo cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ổn định, liên tục; phƣơng thức nhà 

đầu tƣ thực hiện kinh doanh, khai thác công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng, cung 

cấp sản phẩm, dịch vụ công. 

Xác định các chỉ số đánh giá chất lƣợng thực hiện dự án trên các khía 

cạnh: Kỹ thuật, vận hành, môi trƣờng, xã hội, tài chính, tiến độ... làm cơ sở xây 

dựng hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, hợp đồng dự án và giám sát chất lƣợng 

công trình dự án, sản phẩm, dịch vụ công mà nhà đầu tƣ, doanh nghiệp dự án 

cung cấp. 

IX. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ ÁN 

1. Tổ chức lựa chọn nhà đầu tƣ (không áp dụng đối với dự án ứng dụng 

công nghệ cao, công nghệ mới) 

- Tên bên mời thầu. 

- Hình thức lựa chọn nhà đầu tƣ: Căn cứ kết quả khảo sát sự quan tâm của 

nhà đầu tƣ hoặc ý kiến chỉ đạo của Thủ tƣớng Chính phủ đối với dự án cần bảo 
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đảm yêu cầu về quốc phòng, an ninh quốc gia, bảo vệ bí mật nhà nƣớc, xác định 

hình thức lựa chọn nhà đầu tƣ theo quy định tại Điều 34 của Nghị định này. 

- Thời gian tổng thể và các mốc thời gian dự kiến tổ chức lựa chọn nhà 

đầu tƣ (dạng bảng theo dõi tiến độ). 

2. Kế hoạch thực hiện hợp đồng dự án 

- Đề xuất cơ quan thực hiện việc ký kết và thực hiện hợp đồng. 

- Thời gian đàm phán và ký kết hợp đồng dự án với nhà đầu tƣ, doanh 

nghiệp dự án; đóng tài chính của dự án và hợp đồng dự án bắt đầu có hiệu lực. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng dự án (bao gồm thời điểm chấm dứt hợp 

đồng dự án). Trƣờng hợp dự án có cấu phần xây dựng, xác định cụ thể thời gian 

xây dựng công trình, thời gian vận hành và chuyển giao công trình. 

- Trƣờng hợp dự án phải phân kỳ để giảm sự phức tạp của việc đầu tƣ 

hoặc tăng tính khả thi về tài chính và sự hấp dẫn của dự án, BCNCKT phân tích 

nguyên nhân, dự kiến kế hoạch phân kỳ và trình bày các phƣơng pháp thực hiện. 

Đ. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Trình bày các nội dung kết luận chính của BCNCKT đã đƣợc phân tích ở 

trên, phù hợp, khả thi để triển khai đầu tƣ theo phƣơng thức PPP. Theo đó, đƣa 

ra kiến nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án hoặc các kiến nghị khác (nếu 

có). 
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Mẫu số 02 

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH 

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI DỰ ÁN PPP 

____________ 

 

Căn cứ tính chất, quy mô, lĩnh vực và nội dung của báo cáo nghiên cứu 

khả thi (BCNCKT), báo cáo thẩm định BCNCKT đƣợc thực hiện theo các nội 

dung hƣớng dẫn dƣới đây. Đối với BCNCKT do nhà đầu tƣ lập, cần xem xét 

các yếu tố khác mà nhà đầu tƣ thuyết minh. Hội đồng thẩm định cần đƣa ra ý 

kiến nhận xét cụ thể đối với từng nội dung và đề xuất phƣơng án giải quyết 

trƣờng hợp có nội dung chƣa đồng thuận hoặc cần bổ sung, hoàn thiện với đơn 

vị chuẩn bị dự án hoặc nhà đầu tƣ lập BCNCKT. Trƣờng hợp áp dụng Mẫu này 

để thẩm định các nội dung điều chỉnh BCNCKT, Hội đồng thẩm định hoặc đơn 

vị đƣợc giao nhiệm vụ thẩm định sắp xếp, lựa chọn các nội dung phù hợp. 

A. KHÁI QUÁT VỀ DỰ ÁN 

Trình bày thông tin khái quát về dự án, bao gồm: 

1. Tên dự án. 

2. Tên cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền; cơ quan ký kết hợp đồng. 

3. Tên đơn vị chuẩn bị dự án hoặc nhà đầu tƣ đề xuất dự án. 

4. Địa điểm, quy mô, công suất dự án, diện tích sử dụng đất. 

5. Yêu cầu về kỹ thuật. 

6. Tổng mức đầu tƣ. 

7. Vốn nhà nƣớc trong dự án PPP (nếu có). 

8. Loại hợp đồng dự án. 

9. Các chỉ tiêu chính thuộc phƣơng án tài chính. 

10. Thời gian thực hiện dự án. 

11. Ƣu đãi và bảo đảm đầu tƣ. 

12. Tên mời thầu, hình thức lựa chọn nhà đầu tƣ và thời gian tổ chức lựa 

chọn nhà đầu tƣ (không áp dụng đối với dự án ứng dụng công nghệ cao, công 

nghệ mới) 

B. TỔNG HỢP Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG 

THẨM ĐỊNH/CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CÓ LIÊN QUAN 

Tổng hợp ý kiến thẩm định của các thành viên Hội đồng thẩm định đối 

với hồ sơ BCNCKT của dự án, trong đó nêu rõ thành viên chủ trì thẩm định các 

nội dung cụ thể tại Mục C của Báo cáo này. Trƣờng hợp không thành lập Hội 

đồng thẩm định, đơn vị đƣợc giao chủ trì thẩm định tổng hợp ý kiến các cơ 

quan, đơn vị có liên quan tại Mục này. 

C. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH 

I. KIỂM TRA HỒ SƠ 
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Đánh giá về tính đầy đủ về thành phần, nội dung hồ sơ. 

II. THẨM ĐỊNH VỀ NỘI DUNG CỦA HỒ SƠ 

1. Sự phù hợp với căn cứ pháp lý 

Đánh giá sự phù hợp của BCNCKT với các văn bản pháp lý có liên quan. 

2. Sự cần thiết đầu tƣ dự án 

Đánh giá sự phù hợp của BCNCKT đối với một số nội dung sau: 

- Quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, vùng, kế hoạch phát triển kinh tế 

- xã hội của địa phƣơng. 

- Sự cần thiết đầu tƣ dự án. 

- Tác động của việc thực hiện dự án đối với cộng đồng, dân cƣ trong 

phạm vi dự án. (căn cứ kết quả tiếp thu ý kiến về tác động của việc thực hiện dự 

án của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp 

tỉnh nơi thực hiện dự án, hiệp hội nghề nghiệp liên quan đến lĩnh vực đầu tƣ. 

- Sự phù hợp của các mục tiêu tổng thể và mục tiêu cụ thể đối với hiện 

trạng của ngành, lĩnh vực hoặc địa phƣơng, khả năng giải quyết các vấn đề mà 

cộng đồng dân cƣ yêu cầu. 

- Lợi thế của việc đầu tƣ dự án theo phƣơng thức PPP so với 

các hình thức đầu tƣ khác. 

- Mức độ ảnh hƣởng của các dự án có liên quan. 

3. Tính khả thi của dự án 

a) Thẩm định tính khả thi về mặt kỹ thuật 

- Các yêu cầu về mặt kỹ thuật: Xem xét sự phù hợp của phƣơng án 

kỹ thuật, công nghệ với quy mô, công suất của dự án, các tiêu chuẩn, định mức 

và yêu cầu kỹ thuật đầu vào; tính sẵn có và khả năng ứng dụng thực tiễn của 

công nghệ đƣợc lựa chọn; tính rõ ràng, đầy đủ của việc xác định các rủi ro kỹ 

thuật chính, tính hợp lý của phƣơng án giảm thiểu các rủi ro đó; tính thực tiễn 

của các chỉ số đánh giá chất lƣợng thực hiện dự án về mặt kỹ thuật. 

- Trƣờng hợp dự án sử dụng vốn đầu tƣ công làm vốn hỗ trợ xây dựng 

công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng, xem xét sự phù hợp của thuyết minh về các 

yêu cầu kỹ thuật dẫn đến phƣơng thức quản lý và sử dụng phần vốn này (tiểu 

dự án hoặc hạng mục). 

- Thiết kế cơ sở: Tổng hợp ý kiến thẩm định của cơ quan chuyên môn về 

xây dựng theo pháp luật xây dựng đối với dự án có cấu phần xây dựng hoặc cơ 

quan chuyên môn theo quy định của pháp luật chuyên ngành đối với dự án 

không có cấu phần xây dựng. 

- Các yếu tố đầu vào cung ứng cho dự án: Xem xét sự phù hợp của khả 

năng cung cấp nguyên liệu đầu vào chủ yếu cho các hoạt động sản xuất, kinh 

doanh của dự án, căn cứ quy mô, công suất theo phân kỳ đầu tƣ (nếu có). 

- Các yếu tố đầu ra của dự án: Xem xét sự phù hợp của các yếu tố đầu ra 

với quy mô, công suất, nhu cầu sử dụng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng, sản 
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phẩm, dịch vụ công cung cấp; xem xét tính phù hợp của các chỉ số đánh giá 

chất lƣợng thực hiện dự án đƣợc trình bày trong BCNCKT. 

b) Hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án 

- Đóng góp của dự án cho các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội: Xem 

xét tính hợp lý của các nhóm yếu tố chi phí, lợi ích về mặt kinh tế - xã hội và 

các chỉ tiêu kinh tế (Giá trị hiện tại ròng kinh tế - ENPV, tỷ số lợi ích trên chi 

phí về kinh tế - BCR; tỷ suất nội hoàn kinh tế - EIRR). Dự án đạt hiệu quả kinh 

tế - xã hội khi các chỉ tiêu kinh tế nêu trên đáp ứng yêu cầu sau: 

ENPV phải dƣơng (>0); BCR lớn hơn 1 (>1); EIRR lớn hơn tỷ suất chiết 

khấu xã hội (SDR). 

- Tác động của dự án đối với môi trƣờng: Hồ sơ đánh giá tác động môi 

trƣờng của dự án phải đƣợc lập và phê duyệt phù hợp với quy định hiện hành 

của pháp luật về bảo vệ môi trƣờng. Hội đồng thẩm định tổng hợp ý kiến thẩm 

định của cơ quan chuyên môn theo quy định của pháp luật về môi trƣờng đối 

với hồ sơ nêu trên. 

- Tác động của dự án đối với xã hội: Xem xét sự phù hợp của các tác 

động đƣợc thuyết minh trong BCNCKT đối với các nhóm đối tƣợng khác nhau 

trong xã hội, cộng đồng địa phƣơng, những nhóm đối tƣợng thiệt thời không có 

khả năng chi trả giá hoặc phí đối với sản phẩm, dịch vụ công của dự án 

nhƣ: phụ nữ, ngƣời nghèo, ngƣời tàn tật... 

- Tác động của dự án đối với quốc phòng, an ninh (nếu có): Trƣờng hợp 

dự án có liên quan đến các vấn đề quốc phòng, an ninh, xem xét sự phù hợp của 

các tác động và biện pháp giảm thiểu đƣợc trình bày trong BCNCKT. 

c) Tính khả thi về mặt tài chính 

- Đánh giá tính hợp lý của các yếu tố tài chính đầu vào, các chỉ tiêu tài 

chính (Giá trị hiện tại ròng tài chính - NPV; Tỷ suất nội hoàn tài chính - IRR) 

và phƣơng án tài chính sơ bộ của dự án. Dự án đạt hiệu quả tài chính khi: 

- NPV dƣơng (>0). 

- IRR lớn hơn giá trị (i) chi phí vốn bình quân gia quyền của dự án 

WACC và phù hợp với các giá trị: (ii) IRR của các dự án có tính chất tƣơng tự, 

trong cùng lĩnh vực; (iii) IRR kỳ vọng tối thiểu của các nhà đầu tƣ tiềm năng 

đối với dự án. 

- Vốn nhà nƣớc tham gia trong dự án: 

+ Xem xét sự phù hợp của giá trị phần vốn, số vốn đƣợc bố trí trong kế 

hoạch đầu tƣ công trung hạn đối với vốn đầu tƣ công; 

- Sự phù hợp của giá trị và mục đích sử dụng tài sản công đƣợc xác định 

trong quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án PPP theo quy định của 

pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công hoặc vốn từ nguồn thu để lại từ hoạt 

động cung cấp dịch vụ công để thanh toán cho nhà đầu tƣ hoặc kế hoạch vốn, 

dự toán chi đối với vốn từ nguồn chi thƣờng xuyên, phƣơng thức, kế hoạch và 

tiến độ giải ngân cho nhà đầu tƣ. 
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+ Xem xét khả năng bảo đảm không dẫn đến các khoản nợ tài chính 

ngoài dự kiến cho phía Nhà nƣớc. 

- Sự phù hợp của các hình thức ƣu đãi, bảo đảm đầu tƣ; nguồn vốn và 

khả năng cân đối nguồn vốn để xử lý rủi ro từ dự phòng ngân sách trung ƣơng 

hay địa phƣơng theo quyết định chủ trƣơng đầu tƣ. 

4. Sự phù hợp của loại hợp đồng dự án 

Đánh giá sự phù hợp của loại hợp đồng dự án căn cứ các nội dung sau: 

- Nguồn thu và khả năng thu hồi vốn cho nhà đầu tƣ. 

- Thời gian hoàn vốn và thời hạn hợp đồng dự án. 

- Tính hợp lý trong việc phân chia trách nhiệm của các bên trong quá 

trình triển khai dự án. 

- Các rủi ro chính của dự án đƣợc xác định đầy đủ và phù hợp trong các 

kịch bản tài chính. 

- Khả năng xảy ra các rủi ro và mức độ ảnh hƣởng đối với dự án đƣợc 

xác định cụ thể và phù hợp. 

- Các biện pháp giảm thiểu rủi ro đƣợc xác định phù hợp. 

5. Sự phù hợp của các nội dung về lựa chọn nhà đầu tƣ (không áp dụng 

đối với dự án ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới) 

Đánh giá kết quả khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tƣ đƣợc trình bày tại 

BCNCKT. 

Xem xét sự phù hợp của hình thức lựa chọn nhà đầu tƣ đƣợc đề xuất, bao 

gồm: 

+ Đấu thầu rộng rãi trong nƣớc, quốc tế, có sơ tuyển, không sơ tuyển; 

+ Đàm phán cạnh tranh theo quy định tại khoản 1 Điều 38 của Luật PPP; 

xem xét danh sách nhà đầu tƣ đáp ứng yêu cầu thực hiện dự án. 

+ Chỉ định nhà đầu tƣ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 39 của Luật 

PPP. 

6. Sự phù hợp của kế hoạch triển khai dự án, cơ chế giám sát và quản lý 

dự án 

Xem xét và có ý kiến cụ thể về sự phù hợp của kế hoạch tổ chức triển 

khai dự án (bao gồm cả đánh giá khả năng tổ chức triển khai dự án của cơ quan 

ký kết hợp đồng và bên mời thầu), cơ chế giám sát và quản lý dự án đƣợc trình 

bày trong BCNCKT. 

D. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 

Trên cơ sở các phân tích nêu trên, nhận xét tổng quát về BCNCKT và 

nêu rõ kiến nghị theo một trong hai trƣờng hợp sau đây: 

1. Trƣờng hợp BCNCKT phù hợp với quy định của pháp luật và đƣợc 

đánh giá là khả thi để triển khai đầu tƣ theo phƣơng thức PPP, kiến nghị cấp có 

thẩm quyền phê duyệt dự án. 
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2. Trƣờng hợp không thống nhất với nội dung của BCNCKT, báo cáo 

cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo một trong hai phƣơng án sau: 

+ Phƣơng án 1: Yêu cầu đơn vị chuẩn bị dự án, nhà đầu tƣ điều chỉnh 

BCNCKT. 

+ Phƣơng án 2: Không phê duyệt BCNCKT. 
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Mẫu số 03 

CƠ QUAN RA QUYẾT 

ĐỊNH 

PHÊ DUYỆT DỰ ÁN 

_________ 

Số: ………… 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

_______________________ 

Địa điểm, ngày …. tháng …. năm …… 

 

 QUYẾT ĐỊNH 

Về phê duyệt dự án…. theo phƣơng thức đối tác công tƣ (PPP) 

__________ 

THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN 

 

Căn cứ Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư ngày 18 tháng 6 

năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số   /2021/NĐ-CP ngày   tháng   năm 2021 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư theo 

phương thức đối tác công tư; 

Căn cứ.... quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy 

của...; 

Căn cứ tờ trình đề nghị phê duyệt dự án và hồ sơ kèm theo do …… nộp 

ngày ….. và hồ sơ bổ sung nộp ngày .... (nếu có); 

Căn cứ báo cáo thẩm định của …………. ngày ………… tháng …….. 

năm…………; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Dự án (tên dự án) với các nội dung sau: 

1. Mục tiêu dự án 

2. Quy mô, địa điểm thực hiện dự án 

3. Thời gian thực hiện dự án 

4. Diện tích mặt đất, mặt nƣớc sử dụng; nhu cầu sử dụng tài nguyên 

khác (nếu có) 

5. Loại hợp đồng dự án PPP 

6. Tổng mức đầu tƣ của dự án 

7. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn nhà đầu tƣ, doanh nghiệp dự án PPP chịu 

trách nhiệm thu xếp (vốn chủ sở hữu, vốn vay và các nguồn vốn hợp pháp 

khác); vốn nhà nƣớc trong dự án PPP (nếu có) 

8. Vốn nhà nƣớc trong dự án PPP (nếu có), bao gồm: 

a) Vốn hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng: Giá trị, tiến 

độ thanh toán, tỷ lệ thanh toán theo tiến độ, phƣơng thức quản lý và sử dụng 
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b) Vốn chi trả kinh phí bồi thƣờng, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định 

cƣ, hỗ trợ xây dựng công trình tạm: Giá trị, tiến độ thanh toán, tỷ lệ thanh toán 

theo tiến độ, phƣơng thức quản lý và sử dụng. 

c) Giá trị vốn nhà nƣớc tại điểm a và điểm b nêu trên chiếm tỷ lệ ...% 

tổng mức đầu tƣ. 

d) Chi phí lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên 

cứu khả thi; dự kiến chi phí tổ chức lựa chọn nhà đầu tƣ. 

9. Giá, phí sản phẩm, dịch vụ công: (đối với dự án áp dụng cơ chế thu 

phí trực tiếp từ người sử dụng) 

10. Tên cơ quan có thẩm quyền, cơ quan ký kết hợp đồng, bên mời thầu; 

tên nhà đầu tƣ đề xuất dự án (trƣờng hợp dự án do nhà đầu tƣ đề xuất) 

11. Hình thức lựa chọn nhà đầu tƣ; thời gian tổ chức lựa chọn nhà đầu tƣ 

(trƣờng hợp dự án đƣợc cơ quan có thẩm quyền cho phép tổ chức sơ tuyến 

trƣớc khi phê duyệt dự án, nêu rõ việc đã thực hiện sơ tuyển); danh sách ngắn 

đƣợc mời vào trao đổi, đàm phán về nội dung hồ sơ mời thầu (đối với dự án áp 

dụng đàm phán cạnh tranh quy định tại khoản 1 Điều 38 của Luật PPP); cơ 

chế ƣu đãi trong lựa chọn nhà đầu tƣ cho nhà đầu tƣ đề xuất dự án: 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Cơ quan (Tên cơ quan có thẩm quyền hoặc bên mời thầu) chịu trách 

nhiệm: 

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ mời thầu, 

trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt làm cơ sở để lựa chọn nhà đầu tƣ. 

b) Tổ chức lựa chọn nhà đầu tƣ theo đúng quy định của pháp luật; 

c) Các nội dung khác (nếu có). 

2. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan khác (nếu có) 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Cơ quan (Tên cơ quan có thẩm quyền, đơn vị chuẩn bị dự án, bên mời 

thầu) và các cơ quan liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

2. Cơ quan …………….. chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực 

hiện Quyết định này báo cáo cơ quan (Tên cơ quan quyết định phê duyệt dự án) 

theo quy định của pháp luật. 

  

Nơi nhận: 

- Các cơ quan có tên tại Điều 3; 

- Hội đồng thẩm định/đơn vị đƣợc 

giao nhiệm vụ thẩm định; 

- Các cơ quan liên quan khác; 

- Lƣu: ……….. 

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng 

dấu) 

 

 

 

 

Tên ngƣời đại diện 
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4. Thẩm định nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi, quyết 

định phê duyệt điều chỉnh dự án PPP do nhà đầu tƣ đề xuất. Mã số TTHC: 

1.009494.000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện 

Trình tự lập, thẩm định nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi 

và phê duyệt điều chỉnh dự án PPP do nhà đầu tƣ đề xuất đƣợc thực hiện nhƣ 

sau: 

- Bƣớc 1: Nhà đầu tƣ tổ chức lập trực tuyến Tờ trình đề nghị điều chỉnh 

báo cáo nghiên cứu khả thi trên Cổng dịch vụ công hoặc gửi văn bản qua dịch 

vụ bƣu chính công ích hoặc gửi báo cáo trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận của Sở 

Kế hoạch và Đầu tƣ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Địa chỉ, số 727, 

QL 14, phƣờng Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phƣớc; 

- Bƣớc 2: Trong thời gian 0,5 ngày làm việc, Bộ phận tiếp nhận hồ sơ 

chuyển hồ sơ đến Sở Kế hoạch và Đầu tƣ để gửi Cơ quan chủ trì thẩm định (Cơ 

quan chủ trì thẩm định là Sở Kế hoạch và Đầu tƣ hoặc Hội đồng thẩm định cơ 

sở do Sở Kế hoạch và Đầu tƣ đề xuất UBND tỉnh thành lập). 

- Bƣớc 3: Trong thời hạn 20 ngày làm việc, Cơ quan chủ trì thẩm định tổ 

chức lấy ý kiến, thẩm định nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi. 

- Bƣớc 4: Trong thời hạn 12 ngày làm việc, Cơ quan chủ trì thẩm định 

phải thẩm định hoàn thành và gửi báo cáo thẩm định đến Sở Kế hoạch và Đầu 

tƣ. 

- Bƣớc 5: Trong thời hạn 7,5 ngày làm việc, Sở Kế hoạch và Đầu tƣ trình 

xem xét báo cáo thẩm định và trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 

- Bƣớc 6: Trong thời hạn 10 ngày làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh phê duyệt điều chỉnh dự án thuộc thẩm quyền quyết định chủ trƣơng 

đầu tƣ của Hội đồng nhân dân cấp tỉnh. 

- Bƣớc 7: Bộ phận trả kết quả thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh trả kết quả cho nhà đầu tƣ. 

b) Cách thức thực hiện:  

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ  của Sở Kế hoạch 

và Đầu tƣ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.  

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

- Hồ sơ đề nghị thẩm định nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả 

thi dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất bao gồm: 

+ Văn bản đề nghị thẩm định; 

+ Dự thảo tờ trình đề nghị phê duyệt điều chỉnh dự án; 

+ Nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi; 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=255241
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+ Quyết định chủ trƣơng đầu tƣ (hoặc quyết định điều chỉnh chủ trƣơng 

đầu tƣ, nếu có); 

+ Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tƣ (trƣờng hợp dự án 

ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới); 

+ Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án. 

- Hồ sơ đề nghị phê duyệt điều chỉnh dự án PPP do nhà đầu tư đề xuất 

bao gồm: 

+ Tờ trình đề nghị phê duyệt điều chỉnh dự án; 

+ Dự thảo quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án; 

+ Nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi; 

+ Báo cáo thẩm định nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi; 

+ Quyết định chủ trƣơng đầu tƣ (hoặc quyết định điều chỉnh chủ trƣơng 

đầu tƣ, nếu có); 

+ Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tƣ (trƣờng hợp dự án 

ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới); 

+ Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án. 

* Số lƣợng hồ sơ: 03 bộ (01 bộ nộp qua Dịch vụ công và 02 bộ hồ sơ 

gốc gửi qua dịch vụ bƣu chính công ích). 

d) Thời hạn giải quyết 

- Thời hạn thẩm định: Không quá 40 ngày làm việc. 

- Thời hạn phê duyệt: Không quá 10 ngày làm việc. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ, Hội đồng 

thẩm định cơ sở (nếu thành lập). 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính 

- Báo cáo thẩm định nội dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự 

án PPP do nhà đầu tƣ đề xuất; 

- Quyết định phê duyệt nội dung điều chỉnh dự án PPP do nhà đầu tƣ đề 

xuất 

h) Lệ phí (nếu có và văn bản quy định về phí, lệ phí): Không có. 

i) Tên mẫu dơn, mẫu tờ khai (đính kèm) 

Các Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 

29/3/2021 quy định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành Luật Đầu tƣ theo phƣơng 

thức đối tác công tƣ bao gồm: 

- Phụ lục I: Mẫu kế hoạch thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi 

hoặc báo cáo nghiên cứu khả thi dự án; 
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- Phụ lục III - Mẫu số 01: Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP; 

- Phụ lục III - Mẫu số 02: Báo cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi 

dự án PPP; 

- Phụ lục III - Mẫu số 03: Quyết định phê duyệt dự án PPP. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): Không có. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật Đầu tƣ theo phƣơng thức đối tác công tƣ số 64/2020/QH14 ngày 

18/6/2020; 

- Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29/3/2021 quy định chi tiết và 

hƣớng dẫn thi hành Luật Đầu tƣ theo phƣơng thức đối tác công tƣ. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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PHỤ LỤC I 

MẪU KẾ HOẠCH THẨM ĐỊNH 
(Kèm theo Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ) 

_______________ 

 

HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH 

[CẤP] 

___________ 

DỰ ÁN [Tên dự án] 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

_______________________ 

Địa điểm, ngày    tháng    năm 

  

KẾ HOẠCH THẨM ĐỊNH 

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI hoặc 

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI DỰ ÁN 

[tên dự án] 

 

I. NHIỆM VỤ VÀ NỘI DUNG THẨM ĐỊNH 

1. Nhiệm vụ thẩm định 

- Thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi [Tên dự án] để báo 

cáo [cấp có thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư] xem xét, quyết định. 

Hoặc 

- Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi [Tên dự án] để báo cáo [cấp có 

thẩm quyền phê duyệt dự án] xem xét, quyết định. 

2. Cơ sở pháp lý tổ chức thẩm định 

Luật, Nghị định, Thông tƣ và các văn bản của cấp có thẩm quyền có liên 

quan. 

3. Nội dung thẩm định 

- Thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án PPP [hoặc nội dung 

điều chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án PPP] theo quy định tại Điều 

15 của Luật PPP [hoặc Điều 18 của Luật PPP]. 

Hoặc 

- Thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP [hoặc nội dung điều 

chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP] theo quy định tại Điều 20 của 

Luật PPP [hoặc Điều 24 của Luật PPP]. 

II. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH 

1. Phân công nhiệm vụ chi tiết cho các thành viên Hội đồng thẩm định 

- Xác định nội dung thẩm định chi tiết cho các thành viên Hội đồng thẩm 

định, cụ thể nhƣ sau: 

(a) Đối với kế hoạch thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (hoặc nội 

dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu tiền khả thi). 
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STT Nội dung thẩm định 
Hình thức 

đánh giá 

Thành viên HĐTĐ chịu 

trách nhiệm chính theo 

chức năng quản lý nhà 

nƣớc đƣợc phân công 

1 

Sự phù hợp với điều kiện lựa 

chọn dự án để đầu tƣ theo 

phƣơng thức PPP quy định 

tại Điều 14 của Luật PPP 

Báo cáo bằng 

văn bản 

Tất cả các thành viên Hội 

đồng 

2 

Sự phù hợp với căn cứ lập 

báo cáo nghiên cứu tiền khả 

thi quy định tại khoản 2 Điều 

14 của Luật PPP 

Báo cáo bằng 

văn bản 

Thành viên Hội đồng thuộc 

cơ quan, đơn vị [ghi tên cơ 

quan, đơn vị] 

3 
Hiệu quả đầu tƣ; khả năng 

thu hồi vốn cho nhà đầu tƣ 

Báo cáo bằng 

văn bản 

Thành viên Hội đồng thuộc 

cơ quan, đơn vị [ghi tên cơ 

quan, đơn vị] 

4 
Sự phù hợp của loại hợp 

đồng dự án PPP 

Báo cáo bằng 

văn bản 

Thành viên Hội đồng thuộc 

cơ quan, đơn vị [ghi tên cơ 

quan, đơn vị] 

5 

Cơ chế chia sẻ phần giảm 

doanh thu (nếu đề xuất áp 

dụng) 

Báo cáo bằng 

văn bản 

Thành viên Hội đồng thuộc 

cơ quan, đơn vị [ghi tên cơ 

quan, đơn vị] 

6 

Nguồn vốn và khả năng cân 

đối vốn đối với dự án PPP có 

sử dụng vốn nhà nƣớc. 

Báo cáo bằng 

văn bản 

Thành viên Hội đồng thuộc 

cơ quan, đơn vị [ghi tên cơ 

quan, đơn vị] 

7 
Các nội dung liên quan đến 

tổ chức lựa chọn nhà đầu tƣ 

Báo cáo bằng 

văn bản 

Thành viên Hội đồng thuộc 

cơ quan, đơn vị [ghi tên cơ 

quan, đơn vị] 

(b) Đối với kế hoạch thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi (hoặc nội 

dung điều chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi): 

STT Nội dung thẩm định 
Hình thức 

đánh giá 

Thành viên HĐTĐ chịu 

trách nhiệm chính theo 

chức năng quản lý nhà 

nƣớc đƣợc phân công 

1 
Sự phù hợp với căn cứ pháp 

lý 

Báo cáo bằng 

văn bản 

Tất cả các thành viên Hội 

đồng 

2 Sự cần thiết đầu tƣ 
Báo cáo bằng 

văn bản 

Thành viên Hội đồng thuộc 

cơ quan, đơn vị [ghi tên cơ 

quan, đơn vị] 
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3 

Sự phù hợp với yêu cầu về 

phƣơng án kỹ thuật, công 

nghệ, tiêu chuẩn chất lƣợng 

của công trình, hệ thống cơ 

sở hạ tầng hoặc sản phẩm, 

dịch vụ công. Việc thẩm 

định các nội dung về hồ sơ 

thiết kế, kỹ thuật, công nghệ, 

tiêu chuẩn chất lƣợng đƣợc 

thực hiện theo quy định của 

pháp luật về xây dựng, pháp 

luật khác có liên quan 

Báo cáo bằng 

văn bản 

Thành viên Hội đồng thuộc 

cơ quan, đơn vị [ghi tên cơ 

quan, đơn vị] 

4 
Sự phù hợp của loại hợp 

đồng dự án PPP 

Báo cáo bằng 

văn bản 

Thành viên Hội đồng thuộc 

cơ quan, đơn vị [ghi tên cơ 

quan, đơn vị] 

5 

Tính khả thi về tài chính; 

phƣơng án tổ chức quản lý, 

kinh doanh hoặc cung cấp 

sản phẩm, dịch vụ công 

Báo cáo bằng 

văn bản 

Thành viên Hội đồng thuộc 

cơ quan, đơn vị [ghi tên cơ 

quan, đơn vị] 

6 Hiệu quả kinh tế - xã hội 
Báo cáo bằng 

văn bản 

Thành viên Hội đồng thuộc 

cơ quan, đơn vị [ghi tên cơ 

quan, đơn vị] 

7 
Các nội dung liên quan đến 

tổ chức lựa chọn nhà đầu tƣ 

Báo cáo bằng 

văn bản 

Thành viên Hội đồng thuộc 

cơ quan, đơn vị [ghi tên cơ 

quan, đơn vị] 

- Xác định cách thức phối hợp giữa các thành viên Hội đồng. 

- Phân chia nhóm làm việc và nhiệm vụ của từng nhóm (nếu cần). 

2. Đề xuất về thuê tƣ vấn thẩm tra (nếu có) 

- Căn cứ pháp lý. 

- Nhiệm vụ của tƣ vấn thẩm tra (Yêu cầu đối với tƣ vấn thẩm tra có thể 

đƣợc đính kèm Kế hoạch thẩm định dƣới dạng Phụ lục). 

- Dự kiến số lƣợng vị trí chuyên gia cần thiết để thực hiện nhiệm vụ thẩm 

tra gắn với từng nội dung trong báo cáo thẩm định; xác định nhiệm vụ cụ thể 

của các chuyên gia tùy theo từng nội dung trong báo cáo thẩm định và nhu cầu 

sử dụng chuyên gia; dự kiến chi phí cần thiết và có dự toán chi phí kèm theo. 

- Kế hoạch, quy trình thủ tục lựa chọn tƣ vấn thẩm tra. 

3. Địa điểm và phƣơng tiện làm việc 

Xác định địa điểm, phƣơng tiện để Hội đồng thẩm định thực hiện nhiệm 

vụ, lƣu trữ hồ sơ, thực hiện khảo sát (nếu có) và các điều kiện cần thiết khác để 

thực hiện nhiệm vụ. 
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4. Chi phí thẩm định, thẩm tra (có thể lập Thuyết minh dự toán đính kèm 

Kế hoạch thẩm định dƣới dạng Phụ lục) 

- Dự kiến chi phí thẩm tra (nếu có). 

- Dự kiến chi phí thẩm định. 

- Đơn vị chịu trách nhiệm thanh toán chi phí thẩm định, thẩm tra theo 

đúng quy định của pháp luật. 

III. THỜI GIAN VÀ CHƢƠNG TRÌNH LÀM VIỆC CỦA HỘI 

ĐỒNG 

1. Chƣơng trình làm việc 

- Dự kiến thời gian tổ chức các cuộc họp thẩm định; thời gian để các 

thành viên Hội đồng thẩm định gửi lại báo cáo thẩm định cho cơ quan thƣờng 

trực Hội đồng tổng hợp; thời gian để cơ quan thƣờng trực Hội đồng thẩm định 

tổng hợp, hoàn thiện và trình Hội đồng, Chủ tịch Hội đồng phê duyệt báo cáo 

thẩm định. 

- Dự kiến thời gian lựa chọn tƣ vấn thẩm tra, thời gian làm việc của tƣ 

vấn thẩm tra. 

2. Thời gian và tiến độ báo cáo 

- Dự kiến thời gian và tiến độ báo cáo. 

- Các yêu cầu về chế độ báo cáo, số lƣợng báo cáo, thời gian nộp báo 

cáo, nội dung tƣơng ứng từng báo cáo. 

3. Trách nhiệm của các bên tham gia thẩm định, thẩm tra. 

Trên cơ sở nội dung thẩm định, thẩm tra, nêu rõ trách nhiệm của các bên 

tham gia thực hiện thẩm định, thẩm tra, phối hợp giữa các bên thực hiện theo 

quy định lại Nghị định này. 
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PHỤ LỤC II 

(Kèm theo Nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính phủ) 

_______________ 

 

Mẫu số 01 Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án PPP 

Mẫu số 02 Báo cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án PPP 

Mẫu số 03 Nghị quyết/Quyết định chủ trƣơng đầu tƣ dự án PPP 
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Mẫu số 01 

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI DỰ ÁN PPP 

__________ 

 

Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi (BCNCTKT) là tài liệu trình bày các nội 

dung nghiên cứu sơ bộ về sự cần thiết, tính khả thi và hiệu quả của dự án. Phụ lục 

này hƣớng dẫn các nội cung đƣợc trình bày trong BCNCTKT để cấp có thẩm 

quyền quyết định chủ trƣơng đầu tƣ dự án PPP. 

Căn cứ tính chất, quy mô, lĩnh vực, loại hợp đồng của dự án, đơn vị chuẩn 

bị dự án hoặc nhà đầu tƣ lập BCNCTKT theo các nội dung đƣợc hƣớng dẫn dƣới 

đây. Trƣờng hợp áp dụng Mẫu này để trình bày các nội dung điều chỉnh 

BCNLTKT, đơn vị chuẩn bị dự án hoặc nhà đầu tƣ sắp xếp, lựa chọn các nội 

dung phù hợp. 

A. THÔNG TIN CƠ BẢN CỦA DỰ ÁN 

Tóm tắt về thuyết minh thông tin cơ bản của dự án, bao gồm: 

1. Tên dự án. 

2. Tên cơ quan có thẩm quyền. 

3. Tên đơn vị chuẩn bị dự án hoặc nhà đầu tƣ đề xuất dự án. 

4. Địa điểm, quy mô, công suất dự án, diện tích sử dụng đất. 

5. Yêu cầu về kỹ thuật. 

6. Sơ bộ tổng mức đầu tƣ. 

7. Vốn nhà nƣớc trong dự án PPP (nếu có). 

8. Loại hợp đồng dự án. 

9. Các chỉ tiêu chính thuộc phƣơng án tài chính sơ bộ. 

10. Thời gian thực hiện dự án. 

11. Ƣu đãi và bảo đảm đầu tƣ. 

12. Tên bên mời thầu, hình thức lựa chọn nhà đầu tƣ và thời gian tổ chức 

lựa chọn nhà đầu tƣ (đối với trƣờng hợp dự án ứng dụng công nghệ cao, công 

nghệ mới). 

B. CĂN CỨ LẬP BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI 

Liệt kê các văn bản pháp lý chủ yếu làm căn cứ lập BCNCTKT, bao gồm: 

1. Các Luật, Nghị định và Thông tƣ hƣớng dẫn liên quan đến việc triển 

khai dự án theo phƣơng thức PPP. 

2. Các Luật, Nghị định và Thông tƣ hƣớng dẫn liên quan đến ngành, lĩnh 

vực đầu tƣ của dự án. 

3. Các nghị quyết hoặc quyết định phê duyệt chiến lƣợc, kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội của quốc gia và quy hoạch có liên quan theo quy định của 

pháp luật về quy hoạch. 
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C. THÀNH PHẦN HỒ SƠ TRÌNH 

Liệt kê thành phần hồ sơ trình tƣơng ứng với từng giai đoạn 

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH BCNCTKT 

(HOẶC NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH BCNCTKT) 

1. Văn bản để nghị thẩm định. 

2. Dự thảo tờ trình đề nghị quyết định chủ trƣơng đầu tƣ (hoặc điều chỉnh 

chủ trƣơng đầu tƣ) 

3. BCNCTKT (hoặc nội dung điều chỉnh BCNCTKT). 

4. Văn bản chấp thuận việc nhà đầu tƣ lập BCNCTKT (Trƣờng hợp dự án 

do nhà đầu tƣ đề xuất). 

5. Quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án PPP theo quy định 

của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công (trƣờng hợp dự án sử dụng tài sản 

công làm vốn nhà nƣớc hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng). 

6. Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án. 

II. THÀNH PHẦN HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƢƠNG 

ĐẦU TƢ (HOẶC ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ) 

1. Tờ trình đề nghị quyết định chủ trƣơng đầu tƣ (hoặc điều chỉnh chủ 

trƣơng đầu tƣ). 

2. Dự thảo quyết định chủ trƣơng đầu tƣ (hoặc quyết định điều chỉnh chủ 

trƣơng đầu tƣ). 

3. BCNCTKT (hoặc nội dung điều chỉnh BCNCTKT. 

4. Báo cáo thẩm định BCNCTKT: báo cáo thẩm tra đối với dự án do Quốc 

hội quyết định chủ trƣơng đầu tƣ (hoặc báo cáo thẩm định, thẩm tra đối với các 

nội dung điều chỉnh). 

5. Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án. 

D. NỘI DUNG BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI 

I. SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƢ DỰ ÁN 

1. Bối cảnh chung 

- Thuyết minh sơ bộ bối cảnh chung về kinh tế - xã hội của quốc gia, địa 

phƣơng trong giai đoạn dự án đƣợc triển khai. 

- Đánh giá tổng quan về ngành, lĩnh vực mà dự án đề xuất, các ảnh hƣởng 

trực tiếp, gián tiếp của các quy định pháp luật chuyên ngành đối với dự án. 

- Phân tích sự phù hợp của dự án đối với chiến lƣợc, kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội của quốc gia và quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp 

luật về quy hoạch. 

2. Hiện trạng khu vực thực hiện dự án 

- Trƣờng hợp dự án khởi công mới, thuyết minh về hiện trạng, thực trạng 

của khu vực, địa điểm sẽ triển khai dự án. 
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- Trƣờng hợp dự án khởi công mới, sửa chữa, nâng cấp, đánh giá bổ sung 

hiện trạng của công trình cần cải tạo, sửa chữa, nâng cấp. 

- Trƣờng hợp dự án áp dụng loại hợp đồng O&M, đánh giá hiện trạng công 

trình, hệ thống cơ sở hạ tầng thuộc dự án; máy móc, thiết bị và các loại tài sản 

khác có liên quan. 

3. Các dự án có liên quan 

Nêu thông tin cơ bản về các dự án có liên quan và ảnh hƣởng tích cực, tiêu 

cực của các dự án đó đối với dự án đƣợc đề xuất. 

4. Lợi thế của việc đầu tƣ theo phƣơng thức PPP 

Phân tích lợi thế đối với dự án khi đầu tƣ theo phƣơng thức PPP so với 

phƣơng thức đầu tƣ khác trên cơ sở các nội dung: Khả năng thu hút nguồn vốn, 

công nghệ, kinh nghiệm quản lý của khu vực tƣ nhân; khả năng phân chia rủi ro 

giữa các bên có liên quan và các nội dung khác. 

5. Tác động của việc thực hiện dự án đối với cộng đồng, dân cƣ 

Phân tích tác động cửa việc thực hiện dự án theo phƣơng thức PPP đến xã 

hội (tái định cƣ, đền bù, bình đẳng giới, tạo cơ hội việc làm...) đối với cộng đồng, 

dân cƣ trong phạm vi dự án. 

II. THÔNG TIN SƠ BỘ VỀ DỰ ÁN 

1. Mục tiêu của dự án 

Thuyết minh sơ bộ các mục tiêu tổng thể và mục tiêu cụ thể mà dự án cần 

đạt đƣợc trong bối cảnh, hiện trạng đã phân tích ở các mục trên. 

2. Quy mô, công suất của dự án 

Phân tích sơ bộ nhu cầu sử dụng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng; sản 

phẩm, dịch vụ công đƣợc cung cấp trên cơ sở quy hoạch, dữ liệu khảo sát thực 

tiễn hoặc các số liệu dự báo; thuyết minh quy mô, công suất của dự án. 

3. Địa điểm thực hiện dự án 

Mô tả địa điểm, khu đất thực hiện dự án và các dự án hoặc công trình khác 

đang hoặc sắp đƣợc triển khai trong vùng lân cận có quy hoạch hoặc liên quan 

đến dự án (nếu có). 

4. Nhu cầu sử dụng đất, mặt nƣớc và tài nguyên khác (nếu có) 

Nêu diện tích, hiện trạng đất, mặt nƣớc và tài nguyên khác (nếu có) đƣợc 

sử dụng để thực hiện dự án. 

5. Phƣơng án bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ 

Trƣờng hợp hiện trạng khu đất chƣa đƣợc giải phóng mặt bằng, thuyết 

minh sơ bộ phƣơng án bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ đối với dự án đang đƣợc đề 

xuất theo quy định hiện hành. 

III. THUYẾT MINH VỀ KỸ THUẬT 

1. Phƣơng án thiết kế sơ bộ (không áp dụng đối với loại hợp đồng O&M) 
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- Nội dung phƣơng án thiết kế sơ bộ thuộc BCNCTKT đƣợc lập theo quy 

định của pháp luật về xây dựng (đối với dự án có cấu phần xây dựng) hoặc đƣợc 

lập theo quy định của pháp luật khác có liên quan (đối với dự án không có cấu 

phần xây dựng). 

- Trƣờng hợp dự án có công trình phải thực hiện thi tuyển phƣơng án kiến 

trúc theo quy định của pháp luật về kiến trúc, thuyết minh căn cứ pháp lý, sự cần 

thiết, hình thức thi tuyển, chi phí, kế hoạch và nội dung liên quan khác của việc 

tổ chức thi tuyển phƣơng án kiến trúc. 

2. Sơ bộ yêu cầu về chất lƣợng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng của dự 

án; sản phẩm, dịch vụ công đƣợc cung cấp 

- Căn cứ quy mô, công suất của dự án, tiêu chuẩn, định mức của ngành, 

tính sẵn có và khả năng ứng dụng thực tiễn của công nghệ, phân tích một số 

phƣơng án có thể áp dụng và đề xuất phƣơng án phù hợp, làm cơ sở để tính toán 

tổng mức đầu tƣ của dự án. BCNCTKT cần nêu rõ việc nhà đầu tƣ đƣợc đề xuất 

phƣơng án kỹ thuật, công nghệ khác đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, chất lƣợng 

công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng dự án, sản phẩm, dịch vụ công đƣợc cung cấp 

và mang lại hiệu quả cao hơn cho dự án. 

- Sơ bộ yêu cầu về chất lƣợng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng của dự 

án; sản phẩm, dịch vụ công đƣợc cung cấp. 

- Trƣờng hợp dự án có yếu tố đặc biệt cần áp dụng giải pháp đổi mới sáng 

tạo nhằm rút ngắn tiến độ và hoàn thành xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ 

tầng trong một khoảng thời gian nhất định, đạt mức tiết kiệm năng lƣợng cao, bảo 

vệ môi trƣờng đối với dự án thuộc nhóm có nguy cơ tác động xấu đến môi trƣờng 

mức độ cao theo pháp luật về bảo vệ môi trƣờng, thuyết minh sự cần thiết, phù 

hợp và lý do áp dụng. 

- Đối với dự án áp dụng loại hợp đồng O&M, căn cứ phân tích về hiện 

trạng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng thuộc dự án; máy móc, thiết bị và các 

loại tài sản khác có liên quan, thuyết minh yêu cầu về việc vận hành công trình, 

hệ thống cơ sở hạ tầng của dự án nhằm cung cấp sản phẩm, dịch vụ công. 

 

3. Phƣơng án phân chia dự án thành phần (nếu có) 

Trƣờng hợp dự án PPP dự kiến đƣợc tách thành một số dự án thành phần, 

thuyết minh phƣơng án, cơ sở, mục tiêu của việc phân chia. 

IV. ĐÁNH GIÁ SƠ BỘ HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI; TÁC ĐỘNG 

MÔI TRƢỜNG CỦA DỰ ÁN 

1. Xác định các yếu tố chi phí và lợi ích về mặt kinh tế - xã hội 

Xác định sơ bộ các yếu tố chi phí và lợi ích về mặt kinh tế - xã hội của dự 

án theo các nhóm yếu tố dƣới đây: 

- Nhóm yếu tố có thể định lƣợng và quy đổi đƣợc thành tiền (đƣợc sử dụng 

để tính toán tỷ số lợi ích trên chi phí về kinh tế). 
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- Nhóm yếu tố có thể định lƣợng nhƣng không định giá đƣợc (ví dụ: Lợi 

ích do cải thiện về môi trƣờng, lợi ích do thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế, gia tăng 

việc làm...). 

- Nhóm yếu tố chỉ có thể định tính (ví dụ: Lợi ích do tăng tính kết nối giữa 

các vùng sản xuất và đầu mối tiêu thụ, cải thiện chất lƣợng cuộc sống của ngƣời 

dân vùng dự án...). 

2. Sơ bộ phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án thông qua tỷ số lợi 

ích trên chi phí về kinh tế (BCR) 

Tỷ số lợi ích trên chi phí về kinh tế (BCR) là tỷ số giữa tổng lợi ích mà 

việc đầu tƣ mang lại trên tổng chi phí bỏ ra trong quá trình đầu tƣ và khai thác, 

đƣợc quy về giá trị hiện tại. Để đảm bảo dự án đạt hiệu quả kinh tế - xã hội, BCR 

yêu cầu lớn hơn 1 (>1) và đƣợc tính toán sơ bộ trong bƣớc lập BCNCTKT theo 

công thức sau: 

 

Trong đó: 

Bt: sơ bộ giá trị lợi ích năm thứ t; 

Ct: sơ bộ giá trị chi phí năm thứ t; 

t: năm trong vòng đời dự án (0, 1, 2,..., n); 

n: số năm hoạt động của dự án (thời hạn hợp đồng dự án); 

re: tỷ suất chiết khấu kinh tế của dự án (Giá trị re đƣợc xác định theo quy 

định của từng ngành. Trƣờng hợp chƣa đƣợc quy định cụ thể thì đơn vị lập 

BCNCTKT có thể tham khảo giá trị re = 10% hoặc đề xuất giá trị tính toán khác 

nhƣng cần có thuyết minh về lý do lựa chọn giá trị đó). 

3. Kết luận sơ bộ về hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án 

Trên cơ sở phân tích theo hƣớng dẫn nêu trên, kết luận sơ bộ về hiệu quả 

kinh tế - xã hội của dự án. 

Trƣờng hợp không đủ điều kiện xác định các yếu tố chi phí và lợi ích có 

thể định lƣợng và quy đổi đƣợc thành tiền làm cơ sở để tính toán tỷ số lợi ích trên 

chi phí về kinh tế của dự án, kết luận sơ bộ về hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án 

trên cơ sở các nhóm yếu tố còn lại. 

4. Tác động môi trƣờng 

Đánh giá sơ bộ tác động môi trƣờng theo quy định của pháp luật về bảo vệ 

môi trƣờng nhƣ đối với dự án đầu tƣ công. 

5. Yêu cầu về quốc phòng, an ninh quốc gia, bảo vệ bí mật nhà nƣớc (nếu 

có) 
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Thuyết minh các yếu tố bảo đảm yêu cầu về quốc phòng, an ninh quốc gia, 

bảo vệ bí mật nhà nƣớc. 

6. Tác động đối với việc triển khai các cam kết quốc tế về đầu tƣ 

Thuyết minh sơ bộ tác động của dự án đối với việc triển khai các cam kết 

quốc tế về đầu tƣ. 

V. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN 

1. Các thông số đầu vào sử dụng trong mô hình tài chính 

- Chi phí trong suốt vòng đời dự án: Chi phí trong suốt vòng đời dự án 

gồm tổng mức đầu tƣ và chi phí khai thác, vận hành trong suốt vòng đời dự án. 

Trong đó, tổng mức đầu tƣ đƣợc xác định theo pháp luật về xây dựng đối với dự 

án có cấu phần xây dựng hoặc theo pháp luật khác có liên quan đối với dự án 

không có cấu phần xây dựng. Chi phí khai thác, vận hành trong suốt vòng đời dự 

án bằng các chi phí liên quan đến vận hành và bảo dƣỡng công trình dự án; các 

chi phí nhân lực để vận hành và bảo dƣỡng công trình dự án; chi phí quản lý dự 

án; chi phí tƣ vấn giám sát, dự phòng... 

- Doanh thu: Xác định doanh thu của dự án qua từng năm (doanh thu ở 

mức căn bản, doanh thu ở mức tối đa và doanh thu ở mức tối thiểu) trên cơ sở các 

nội dung về dự báo nhu cầu; giá, phí sản phẩm, dịch vụ và các khoản thu khác 

của dự án (xem xét cơ sở pháp lý để xác định giá, phí; dự kiến lộ trình tăng giá, 

phí). 

- Các thông số đầu vào khác: Lãi vay, thời gian vay; tỷ lệ lạm phát; tỷ giá; 

tỷ lệ khấu hao và các thông số khác. 

2. Dự báo nhu cầu 

- Phân tích lƣu lƣợng, nhu cầu sử dụng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng, 

sản phẩm, dịch vụ công đƣợc cung cấp. 

- Dự báo tốc độ tăng trƣởng của nhu cầu trong tƣơng lai, làm cơ sở xem 

xét hiệu quả kinh tế xã hội và phân tích sơ bộ phƣơng án tài chính. 

- Phân tích khả năng chi trả của cộng đồng ngƣời sử dụng, tổ chức bao tiêu 

đối với dự án áp dụng loại hợp đồng BOT, BTO, BOO, O&M. 

3. Phƣơng án tài chính sơ bộ của dự án 

Trình bày nội dung phƣơng án tài chính sơ bộ (nội dung chi tiết thực hiện 

theo hướng dẫn của Chính phủ tại Nghị định quy định chi tiết cơ chế tài chính 

trong dự án PPP), bao gồm: 

- Tổng mức đầu tƣ: Trên cơ sở các thuyết minh về kỹ thuật đƣợc lựa chọn, 

BCNCTKT xác định sơ bộ tổng mức đầu tƣ của dự án. 

- Cơ cấu nguồn vốn của nhà đầu tƣ/doanh nghiệp dự án (vốn chủ sở hữu, 

vốn vay và các nguồn vốn hợp pháp khác) và phƣơng án huy động vốn giả định; 

thời gian vay, kỳ hạn phát hành trái phíếu doanh nghiệp (nếu có); chi phí huy 

động vốn: lãi suất vốn vay, lãi suất phát hành trái phíếu doanh nghiệp (nếu có) và 

chi phí cần thiết liên quan đến huy động vốn (nếu có); 
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- Vốn nhà nƣớc tham gia trong dự án dự kiến (nếu có), cụ thể bao gồm: 

+ Vốn hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng thuộc dự án PPP: 

vốn đầu tƣ công, giá trị tài sản công (đƣợc xác định trong quyết định sử dụng tài 

sản công để tham gia dự án PPP theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng 

tài sản công); 

+ Vốn thanh toán (bao gồm phƣơng thức thanh toán) cho nhà đầu tƣ thực 

hiện dự án áp dụng loại hợp đồng BTL, BLT; 

+ Vốn nhà nƣớc để chi trả kinh phí bồi thƣờng, giải phóng mặt bằng, hỗ 

trợ tái định cƣ, hỗ trợ xây dựng công trình tạm. 

- Phƣơng án thu hồi vốn đầu tƣ và lợi nhuận của nhà đầu tƣ trong trƣờng 

hợp áp dụng loại hợp đồng BOT, BTO, BOO và O&M. 

- Giá trị tối thiểu nộp ngân sách nhà nƣớc (đối với dự án áp dụng loại hợp 

đồng O&M). 

- Thời hạn hợp đồng dự án. Đối với dự án áp dụng loại hợp đồng O&M, 

thời hạn hợp đồng dự án đƣợc xác định căn cứ yêu cầu về kỹ thuật, công nghệ 

của từng loại công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng, thời gian cần sửa chữa định kỳ 

hoặc thời gian sử dụng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng theo quy định của pháp 

luật. 

- Đề xuất ƣu đãi đảm bảo phƣơng án tài chính của dự án (nếu có). 

- Dự kiến các khoản chi phí của dự án trong thời gian vận hành. 

- Các thông số đầu vào, chỉ tiêu tài chính. 

4. Các chỉ tiêu tài chính xem xét tính khả thi của dự án 

Căn cứ nội dung sơ bộ phƣơng án tài chính và các thông số đầu vào của 

mô hình tài chính, tính khả thi về tài chính của dự án đƣợc xem xét trên cơ sở chỉ 

tiêu Giá trị hiện tại ròng tài chính (NPV). 

NPV của dự án là giá trị hiện tại của đồng tiền thuần trong suốt vòng đời 

dự án. Để đảm bảo dự án đạt hiệu quả tài chính, NPV phải dƣơng (>0) và đƣợc 

tính theo công thức sau: 

 

Trong đó: 

CFt: giá trị đồng tiền thuần là khoản chênh lệch giữa số tiền thu đƣợc 

(đồng tiền vào) và số tiền chi ra (đồng tiền ra) của dự án tại năm thứ t; 

t: năm trong vòng đời dự án (0, 1, 2,..., n); 

n: số năm hoạt động của dự án (thời hạn hợp đồng dự án); 

r: tỷ suất chiết khấu. 

5. Đánh giá phƣơng án tài chính và kết luận sơ bộ về tính khả thi tài chính 

của dự án 
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Trên cơ sở các phân tích tại các Mục nêu trên, căn cứ tính chất của từng 

loại hợp đồng dự án, kết luận sơ bộ về tính khả thi tài chính của dự án. 

VI. MỘT SỐ NỘI DUNG KHÁC 

1. Loại hợp đồng dự án 

Xác định loại hợp đồng phù hợp với dự án căn cứ thuyết minh về các nội 

dung sau: 

- Phƣơng án kỹ thuật, công nghệ sơ bộ. 

- Phƣơng án tài chính sơ bộ (dự báo nhu cầu, nguồn thu và khả năng thu 

hồi vốn cho nhà đầu tƣ, thời gian hoàn vốn và thời hạn hợp đồng dự án) khả năng 

chi trả của cộng đồng ngƣời sử dụng, tổ chức bao tiêu đối với dự án áp dụng loại 

hợp đồng BOT, BTO, BOO, O&M). 

- Vai trò, trách nhiệm, phân bổ và quản lý rủi ro liên quan đến thực hiện dự 

án giữa cơ quan có thẩm quyền và nhà đầu tƣ trong suốt vòng đời dự án. 

2. Phân tích rủi ro trong quá trình thực hiện dự án 

- Thuyết minh sơ bộ một số rủi ro chính có thể phát sinh trong suốt vòng 

đời dự án, bao gồm: Rủi ro về pháp lý (thay đổi chính sách, pháp luật), rủi ro về 

quyền sử dụng đất, rủi ro về môi trƣờng, rủi ro về kỹ thuật, công nghệ đƣợc lựa 

chọn, rủi ro về thiết kế và xây dựng, rủi ro về tài khóa (ngân sách trung ƣơng, địa 

phƣơng, khả năng cung cấp bảo lãnh...), rủi ro về doanh thu (nhu cầu của thị 

trƣờng, lƣu lƣợng...), rủi ro vận hành... 

- Phân tích cơ chế phân bổ, quản lý rủi ro và trách nhiệm của các bên trong 

việc quản lý rủi ro, xác định một số biện pháp giảm thiểu các rủi ro (bảo hiểm rủi 

ro, dự phòng nguồn xử lý khi có sự cố ô nhiễm môi trƣờng, cơ chế chia sẻ phần 

giảm doanh thu...). 

3. Ƣu đãi, bảo đảm đầu tƣ 

Đề xuất ƣu đãi đầu tƣ (bao gồm ƣu đãi đặc thù của ngành, lĩnh vực hoặc 

của địa phƣơng), các loại hình bảo lãnh, bảo đảm của Chính phủ và điều kiện 

kèm theo cũng nhƣ các nghĩa vụ cần thiết khác trong thời gian thực hiện hợp 

đồng dự án. 

4. Cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu 

Căn cứ phân tích sơ bộ một số rủi ro chính có thể phát sinh trong suốt vòng 

đời dự án và các điều kiện quy định tại Điều 82 của Luật PPP, thuyết minh lý do 

và đề xuất phƣơng án áp dụng cơ chế chia sẻ rủi ro về doanh thu giữa nhà nƣớc 

và doanh nghiệp dự án (bao gồm: biện pháp phải thực hiện trƣớc khi áp dụng; 

thời gian áp dụng; thời điểm bắt đầu áp dụng cơ chế và nội dung cần thiết khác). 

5. Tổ chức quản lý thực hiện dự án PPP 

- Thuyết minh hình thức, cơ cấu tổ chức quản lý thực hiện dự án của cơ 

quan có thẩm quyền, nhà đầu tƣ, doanh nghiệp dự án đối với từng giai đoạn cụ 

thể; phƣơng thức để cơ quan có thẩm quyền phối hợp với nhà đầu tƣ, doanh 

nghiệp dự án trong quá trình thực hiện dự án. 
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- Thuyết minh sơ bộ các nội dung quản lý thực hiện dự án bao gồm: nội 

dung và phƣơng thức giám sát chất lƣợng công trình; giám sát thực hiện hợp 

đồng dự án, đảm bảo cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ổn định, liên tục; phƣơng 

thức nhà đầu tƣ, doanh nghiệp dự án thực hiện kinh doanh, khai thác công trình 

dự án, cung cấp dịch vụ. 

6. Lựa chọn nhà đầu tƣ 

- Đối với dự án ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới, xác định: Tên 

bên mời thầu; hình thức lựa chọn nhà đầu tƣ; thời gian tổng thể và các mốc thời 

gian dự kiến tổ chức đàm phán cạnh tranh (dạng bảng theo dõi tiến độ). 

- Đối với dự án có yêu cầu về quốc phòng, an ninh quốc gia, bảo vệ bí mật 

nhà nƣớc, thuyết minh về cơ sở áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tƣ. Trƣờng 

hợp đề xuất áp dụng hình thức chỉ định nhà đầu tƣ, thuyết minh sự cần thiết, cơ 

sở pháp lý và nội dung dự kiến báo cáo Thủ tƣớng Chính phủ. 

- Đối với dự án thuộc ngành, nghề chƣa đƣợc tiếp cận thị trƣờng đối với 

nhà đầu tƣ nƣớc ngoài theo quy định của pháp luật về đầu tƣ, thuyết minh về cơ 

sở áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tƣ trong nƣớc phù hợp với các cam kết 

quốc tế về đầu tƣ. 

7. Kế hoạch thực hiện dự án 

Thời gian thực hiện dự án: Dự kiến thời gian chuẩn bị dự án (bao gồm thời 

gian lập, thẩm định BCNCTKT và quyết định chủ trƣơng đầu tƣ; lập, thẩm định 

báo cáo nghiên cứu khả thi và phê duyệt dự án); thời gian tổ chức lựa chọn nhà 

đầu tƣ và ký kết hợp đồng. 

8. Các nội dung khác 

- Thuyết minh sơ bộ nội dung cần khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tƣ đối 

với dự án tại bƣớc lập báo cáo nghiên cứu khả thi (trừ dự án ứng dụng công nghệ 

cao, công nghệ mới và dự án có yêu cầu về quốc phòng, an ninh quốc gia, bảo vệ 

bí mật nhà nƣớc dự kiến báo cáo Thủ tƣớng Chính phủ cho phép áp dụng hình 

thức chỉ định nhà đầu tƣ). 

- Đối với dự án có yếu tố đặc biệt cần áp dụng giải pháp đổi mới sáng tạo 

nhằm rút ngắn tiến độ và hoàn thành xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng 

trong một khoảng thời gian nhất định, đạt mức tiết kiệm năng lƣợng cao, bảo vệ 

môi trƣờng đối với dự án thuộc nhóm có nguy cơ tác động xấu đến môi trƣờng 

mức độ cao theo pháp luật về bảo vệ môi trƣờng, thuyết minh nội dung yêu cầu 

sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm nhà đầu tƣ. 

Đ. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Trình bày kết luận về việc dự án đáp ứng các điều kiện để đầu tƣ theo 

phƣơng thức PPP quy định tại khoản 1 Điều 14 của Luật PPP. 

Trình bày các kiến nghị cấp có thẩm quyền thực hiện thủ tục thẩm định, 

quyết định chủ trƣơng đầu tƣ dự án và xác định các nội dung cần đƣợc nghiên 

cứu chi tiết tại báo cáo nghiên cứu khả thi. 
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Mẫu số 02 

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH  

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU TIỀN KHẢ THI DỰ ÁN PPP 

_________________ 

Căn cứ tính chất, quy mô, lĩnh vực và nội dung của báo cáo nghiên cứu 

tiền khả thi (BCNCTKT), báo cáo thẩm định BCNCTKT đƣợc thực hiện theo các 

nội dung hƣớng dẫn dƣới đây. Hội đồng thẩm định hoặc đơn vị đƣợc giao nhiệm 

vụ thẩm định cần đƣa ra ý kiến nhận xét cụ thể đối với từng nội dung và đề xuất 

phƣơng án giải quyết trong trƣờng hợp có nội dung chƣa đồng thuận hoặc cần bổ 

sung, hoàn thiện với đơn vị chuẩn bị dự án hoặc nhà đầu tƣ đề xuất dự án. 

Trƣờng hợp áp dụng Mẫu này để thẩm định các nội dung điều chỉnh BCNCTKT, 

Hội đồng thẩm định hoặc đơn vị đƣợc giao nhiệm vụ thẩm định sắp xếp, lựa chọn 

các nội dung phù hợp. 

A. KHÁI QUÁT VỀ DỰ ÁN 

Trình bày thông tin khái quát về dự án, bao gồm: 

1. Tên dự án. 

2. Tên cơ quan có thẩm quyền. 

3. Tên đơn vị chuẩn bị dự án hoặc nhà đầu tƣ đề xuất dự án. 

4. Địa điểm, quy mô, công suất dự án, diện tích sử dụng đất. 

5. Yêu cầu về kỹ thuật. 

6. Dự kiến tổng mức đầu tƣ. 

7. Vốn nhà nƣớc trong dự án PPP (nếu có). 

8. Loại hợp đồng dự án. 

9. Các chỉ tiêu chính thuộc phƣơng án tài chính sơ bộ. 

10. Thời gian thực hiện dự án. 

11. Ƣu đãi và bảo đảm đầu tƣ. 

12. Tên bên mời thầu, hình thức lựa chọn nhà đầu tƣ và thời gian tổ chức 

lựa chọn nhà đầu tƣ (đối với trường hợp dự án ứng dụng công nghệ cao, công 

nghệ mới). 

B. TỔNG HỢP Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG 

THẨM ĐỊNH/CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CÓ LIÊN QUAN 

Tổng hợp ý kiến thẩm định của các thành viên Hội đồng thẩm định đối với 

hồ sơ BCNCTKT của dự án, trong đó nêu rõ thành viên chủ trì thẩm định các nội 

dung cụ thể tại Mục C của Báo cáo này. Trƣờng hợp không thành lập Hội đồng 

thẩm định, đơn vị đƣợc giao chủ trì thẩm định tổng hợp ý kiến các cơ quan, đơn 

vị có liên quan tại Mục này. 

C. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH 

I. KIỂM TRA SƠ BỘ HỒ SƠ 

Đánh giá về kết luận sơ bộ về tính đầy đủ về thành phần, nội dung hồ sơ. 



 

171 

 

 

 

II. THẨM ĐỊNH VỀ NỘI DUNG CỦA HỒ SƠ 

Sự phù hợp với điều kiện lựa chọn dự án để đầu tƣ theo phƣơng thức PPP 

Đánh giá sự phù hợp của BCNCTKT với điều kiện lựa chọn dự án để đầu 

tƣ theo phƣơng thức PPP quy định tại khoản 1 Điều 14 của Luật PPP, gồm: 

- Tính cần thiết phải đầu tƣ dự án. 

- Sự phù hợp về lĩnh vực đầu tƣ theo quy định của Luật PPP. 

- Không trùng lặp với dự án PPP đã có quyết định chủ trƣơng đầu tƣ hoặc 

quyết định phê duyệt dự án. 

- Lợi thế của việc đầu tƣ dự án theo phƣơng thức PPP so với các hình thức 

đầu tƣ khác. 

- Khả năng bố trí vốn nhà nƣớc trong trƣờng hợp có nhu cầu sử dụng vốn 

nhà nƣớc. 

2. Sự phù hợp với căn cứ lập BCNCTKT 

Đánh giá sự phù hợp của BCNCTKT với các căn cứ quy định tại khoản 2 

Điều 14 của Luật PPP, gồm: 

- Sự phù hợp của dự án với chiến lƣợc, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

của quốc gia và quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy 

hoạch. 

- Sự phù hợp của dự án với quy định của Luật PPP và pháp luật chuyên 

ngành về lĩnh vực đầu tƣ. 

- Sự phù hợp của dự án với các văn bản pháp lý có liên quan (nếu có). 

3. Hiệu quả đầu tƣ và khả năng thu hồi vốn cho nhà đầu tƣ 

a) Hiệu quả đầu tƣ của dự án 

- Đánh giá sự phù hợp của phƣơng án sơ bộ về kỹ thuật, công nghệ. 

- Trƣờng hợp dự án có yếu tố đặc biệt cần áp dụng giải pháp đổi mới sáng 

tạo nhằm rút ngắn tiến độ và hoàn thành xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ 

tầng trong một khoảng thời gian nhất định, đạt mức tiết kiệm năng lƣợng cao, bảo 

vệ môi trƣờng đối với dự án thuộc nhóm có nguy cơ tác động xấu đến môi trƣờng 

mức độ cao theo pháp luật về bảo vệ môi trƣờng, xem xét sự phù hợp của các nội 

dung này. 

- Trƣờng hợp dự án đƣợc đề xuất phân chia thành các dự án thành phần, 

xem xét sự phù hợp của đề xuất. 

- Xem xét tính hợp lý của các yếu tố chi phí, lợi ích về mặt kinh tế - xã hội, 

tỷ số lợi ích trên chi phí về kinh tế của dự án (BCR). Dự án đƣợc đánh giá là đạt 

hiệu quả kinh tế - xã hội khi BCR lớn hơn 1 (>1). Trƣờng hợp BCNCTKT không 

xác định BCR, đánh giá tính hợp lý của các nhóm yếu tố còn lại. 

- Xem xét sự phù hợp của phần thuyết minh về tác động của dự án đối với 

môi trƣờng theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trƣờng, xã hội và các nội 

dung khác. 
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- Đánh giá các yêu cầu bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia, bảo vệ bí 

mật nhà nƣớc của dự án, căn cứ ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an. 

b) Khả năng thu hồi vốn cho nhà đầu tƣ 

- Xem xét tính hợp lý của các yếu tố tài chính đầu vào, các chỉ tiêu tài 

chính và sơ bộ phƣơng án tài chính của dự án. Dự án đạt hiệu quả tài chính khi 

NPV dƣơng (>0). 

- Đánh giá sự phù hợp của các hình thức ƣu đãi, bảo đảm đầu tƣ nhằm làm 

tăng tính khả thi của dự án theo quy định của pháp luật về đầu tƣ, đầu tƣ PPP. 

4. Sự phù hợp khi áp dụng cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu đối với dự 

án 

Trƣờng hợp BCNCTKT đề xuất áp dụng cơ chế chia sẻ phần giảm doanh 

thu, căn cứ quy mô và tính chất của dự án, đánh giá các nội dung sau: 

- Sự đáp ứng đối với các điều kiện áp dụng cơ chế chia sẻ phần giảm 

doanh thu theo quy định của pháp luật. 

- Sự phù hợp của phƣơng án chia sẻ phần giảm doanh thu. 

- Khả năng cân đối chi phí xử lý rủi ro trong phạm vi nguồn dự phòng 

ngân sách nhà nƣớc, biện pháp bảo đảm cân đối ngân sách nhà nƣớc trong trƣờng 

hợp chi trả, căn cứ ý kiến của cơ quan tài chính cấp tƣơng ứng. 

5. Nguồn vốn và khả năng cân đối vốn 

- Đối với dự án có sử dụng vốn đầu tƣ công; tổng hợp báo cáo thẩm định 

nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của cơ quan chuyên môn quản lý đầu tƣ công 

theo pháp luật về đầu tƣ công. 

- Đối với dự án sử dụng nguồn vốn chi thƣờng xuyên, nguồn thu hợp pháp 

dành để chi thƣờng xuyên của cơ quan nhà nƣớc, đơn vị sự nghiệp công lập để 

thanh toán cho doanh nghiệp dự án: tổng hợp ý kiến thẩm định của cơ quan tài 

chính cấp tƣơng ứng theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nƣớc. 

- Đối với dự án sử dụng giá trị tài sản công làm phần Nhà nƣớc tham gia: 

Tổng hợp giá trị tài sản công đƣợc xác định trong quyết định sử dụng tài sản công 

để tham gia dự án PPP. 

6. Sự phù hợp của loại hợp đồng dự án 

Đánh giá sự phù hợp của loại hợp đồng dự án trên cơ sở xem xét các yếu 

tố: 

- Nguồn thu và khả năng thu hồi vốn cho nhà đầu tƣ. 

- Thời gian hoàn vốn và thời hạn hợp đồng dự án. 

- Tính hợp lý trong việc phân chia trách nhiệm của các bên trong quá trình 

triển khai dự án và các biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro, bao gồm rủi ro 

đối với ngân sách của trung ƣơng và địa phƣơng, khả năng chi trả của cộng đồng 

ngƣời sử dụng sản phẩm, dịch vụ công của dự án. 

7. Hình thức lựa chọn nhà đầu tƣ 
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- Trƣờng hợp BCNCTKT đề xuất áp dụng đàm phán cạnh tranh do dự án 

đƣợc xác định là dự án ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới, đánh giá sự phù 

hợp đề xuất này và thời gian đàm phán cạnh tranh. 

- Trƣờng hợp BCNCTKT đề xuất áp dụng lựa chọn nhà đầu tƣ trong nƣớc 

hoặc đề xuất báo cáo Thủ tƣớng Chính phủ cho phép áp dụng chỉ định nhà đầu tƣ 

do dự án cần bảo đảm yếu tố quốc phòng, an ninh quốc gia, bảo vệ bí mật nhà 

nƣớc, đánh giá sự phù hợp của đề xuất này. 

- Trƣờng hợp BCNCTKT đề xuất áp dụng lựa chọn nhà đầu tƣ trong nƣớc 

do dự án thuộc ngành, nghề chƣa đƣợc tiếp cận thị trƣờng đối với nhà đầu tƣ 

nƣớc ngoài theo pháp luật về đầu tƣ, đánh giá sự phù hợp của đề xuất này. 

8. Nội dung khác 

Xem xét sự phù hợp của các nội dung cần khảo sát sự quan tâm của nhà 

đầu tƣ. Trƣờng hợp dự án xuất hiện yếu tố đặc biệt cần áp dụng giải pháp đổi mới 

sáng tạo nhằm rút ngắn tiến độ và hoàn thành xây dựng công trình, hệ thống cơ 

sở hạ tầng trong một khoảng thời gian nhất định, đạt mức tiết kiệm năng lƣợng 

cao, bảo vệ môi trƣờng đối với dự án thuộc nhóm có nguy cơ tác động xấu mức 

độ cao đến môi trƣờng theo pháp luật về bảo vệ môi trƣờng, xem xét sự phù hợp 

các yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tƣ. 

D. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 

Trên cơ sở các phân tích nêu trên, nhận xét tổng quát về BCNCTKT và 

nêu rõ kiến nghị theo một trong hai trƣờng hợp sau đây: 

1. Trƣờng hợp BCNCTKT phù hợp với quy định của pháp luật và đƣợc 

đánh giá là đủ điều kiện để quyết định chủ trƣơng đầu tƣ theo phƣơng thức PPP, 

kiến nghị cấp có thẩm quyền: 

a) Phê duyệt chủ trƣơng đầu tƣ dự án. Đối với dự án do nhà đầu tƣ đề xuất, 

phê duyệt chủ trƣơng đầu tƣ dự án đồng thời kiến nghị cấp có thẩm quyền giao 

nhà đầu tƣ tổ chức lập BCNCKT. 

b) Giao đơn vị chuẩn bị dự án căn cứ ý kiến thẩm định BCNCTKT hoàn 

thiện các nội dung liên quan trong thông báo mới khảo sát và tổ chức khảo sát 

theo quy định tại Điều 25 của Nghị định này; hoàn thiện BCNCKT. 

2. Trƣờng hợp không thống nhất với nội dung của BCNCTKT, báo cáo cấp 

có thẩm quyền xem xét, quyết định theo một trong hai phƣơng án sau: 

a) Phƣơng án 1: Yêu cầu đơn vị chuẩn bị dự án, nhà đầu tƣ điều chỉnh 

BCNCTKT. 

b) Phƣơng án 2: Không phê duyệt BCNCTKT. 
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Mẫu số 03 

CƠ QUAN RA NGHỊ 

QUYẾT 

(QUYẾT ĐỊNH) 

CHỦ TRƢƠNG ĐẦU 

TƢ 

_________ 

Số: …. 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

_______________________ 

Địa điểm, ngày …  tháng …  năm … 

 NGHỊ QUYẾT (QUYẾT ĐỊNH) 

Về chủ trƣơng đầu tƣ dự án... theo phƣơng thức đối tác công tƣ (PPP) 

____________ 

THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN RA NGHỊ QUYẾT (QUYẾT ĐỊNH) CHỦ 

TRƢƠNG ĐẦU TƢ 

 

Căn cứ Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư ngày 18 tháng 6 

năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số   /2021/NĐ-CP ngày    tháng    năm 2021 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư theo 

phương thức đối tác công tư; 

Căn cứ.... quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy 

của...; 

Căn cứ tờ trình đề nghị quyết định chủ trương đầu tư và hồ sơ kèm theo 

do…… nộp ngày và hồ sơ bổ sung nộp ngày .... (nếu có); 

Căn cứ báo cáo thẩm định của….. ngày… tháng .... năm …; 

 

QUYẾT NGHỊ (QUYẾT ĐỊNH): 

 

Điều 1. Phê duyệt (quyết định) chủ trƣơng đầu tƣ (tên dự án) với các 

nội dung sau: 

1. Mục tiêu dự án 

2. Dự kiến quy mô, địa điểm thực hiện dự án 

3. Dự kiến thời gian thực hiện dự án 

4. Dự kiến nhu cầu sử dụng đất, mặt nƣớc, tài nguyên khác (nếu có) 

5. Dự kiến loại hợp đồng dự án PPP 

6. Sơ bộ tổng mức đầu tƣ của dự án 

7. Sơ bộ phƣơng án tài chính của dự án 

a) Cơ cấu nguồn vốn: vốn nhà đầu tƣ, doanh nghiệp dự án PPP chịu trách 

nhiệm thu xếp (vốn chủ sở hữu, vốn vay và các nguồn vốn hợp pháp khác); vốn 

nhà nƣớc trong dự án PPP (nếu có) 
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b) Vốn nhà nƣớc trong dự án: 

- Giá trị phần vốn hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng. 

- Giá trị phần vốn chi trả kinh phí bồi thƣờng, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ 

tái định cƣ, hỗ trợ xây dựng công trình tạm. 

- Giá trị phần vốn hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng và 

vốn chi trả kinh phí bồi thƣờng giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cƣ, hỗ trợ 

xây dựng công trình tạm chiếm tỷ lệ ...% tổng mức đầu tƣ. 

- Chi phí lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. 

Trƣờng hợp dự án áp dụng loại hợp đồng BTL, BLT, quyết định chủ 

trƣơng đầu tƣ nêu phƣơng thức thanh toán cho nhà đầu tƣ (giá trị và tiến độ thanh 

toán định kỳ). 

c) Dự kiến khung giá, phí sản phẩm, dịch vụ công (đối với dự án áp dụng 

cơ chế thu phí trực tiếp từ người sử dụng) 

8. Ƣu đãi và bảo đảm đầu tƣ 

a) Ƣu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp: Cơ sở pháp lý của ƣu đãi; đối 

tƣợng và điều kiện hƣởng ƣu đãi (nếu có) 

b) Ƣu đãi về thuế nhập khẩu: Cơ sở pháp lý của ƣu đãi; đối tƣợng và điều 

kiện hƣởng ƣu đãi (nếu có) 

c) Ƣu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng đất: 

Cơ sở pháp lý của ƣu đãi; đối tƣợng và điều kiện hƣởng ƣu đãi (nếu có) 

d) Các bảo đảm đầu tƣ khác: Cơ sở pháp lý của hình thức bảo đảm; đối 

tƣợng và điều kiện hƣởng bảo đảm 

9. Cơ chế chia sẻ phần tăng, giảm doanh thu 

a) Dự án này áp dụng cơ chế chia sẻ phần tăng doanh thu theo quy định tại 

khoản 1 Điều 82 của Luật PPP 

b) [Trường hợp áp dụng cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu] Dự án này 

đƣợc áp dụng cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu theo quy định tại khoản 2 và 

khoản 3 Điều 82 của Luật PPP nhƣ sau: Điều kiện, phƣơng án chia sẻ và nguồn 

vốn dự kiến sử dụng để chi trả phần giảm doanh thu 

10. Tên cơ quan có thẩm quyền; tên nhà đầu tƣ đề xuất dự án (trƣờng hợp 

dự án do nhà đầu tƣ đề xuất) 

11. Các nội dung cần thiết khác 

Đối với từng trƣờng hợp cụ thể, quyết định chủ trƣơng đầu tƣ bổ sung các 

nội dung sau: 

- Đối với dự án ứng dụng công nghệ cao, ứng dụng công nghệ mới, quyết 

định chủ trƣơng đầu tƣ nêu các nội dung sau: Tên bên mời thầu; Hình thức lựa 

chọn nhà đầu tƣ; Thời gian tổ chức lựa chọn nhà đầu tƣ. 

- Đối với dự án xuất hiện yếu tố đặc biệt cần áp dụng giải pháp đổi mới 

sáng tạo, quyết định chủ trƣơng đầu tƣ nêu rõ tiến độ hoàn thành, mức tiết kiệm 
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năng lƣợng, yêu cầu về bảo vệ môi trƣờng tƣơng ứng để thực hiện việc khảo sát 

sự quan tâm của nhà đầu tƣ theo quy định tại Điều 25 của Nghị định này. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Cơ quan (Tên cơ quan có thẩm quyền hoặc đơn vị chuẩn bị dự án) chịu 

trách nhiệm hoàn thiện và đăng tải thông báo mời khảo sát theo quy định tại Điều 

25 của Nghị định này. 

2. Cơ quan (Tên cơ quan có thẩm quyền hoặc đơn vị chuẩn bị dự án) hoặc 

nhà đầu tƣ đề xuất dự án hoàn thiện Báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án (Tên 

dự án) trình cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án theo quy định của Luật PPP. 

[- Đối với dự án ứng dụng công nghệ cao, ứng dụng công nghệ mới: Cơ 

quan (Tên cơ quan có thẩm quyền hoặc bên mời thầu) chủ trì, phối hợp với các 

cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ mời đàm phán dự án (Tên dự án) trình cấp có 

thẩm quyền phê duyệt, làm cơ sở tổ chức đàm phán cạnh tranh theo quy định của 

Luật PPP và Nghị định này. 

- Đối với dự án cần bảo đảm yêu cầu về quốc phòng, an ninh quốc gia, bảo 

vệ bí mật nhà nƣớc và đƣợc đề xuất áp dụng hình thức chỉ định nhà đầu tƣ: Cơ 

quan (Tên cơ quan có thẩm quyền hoặc đơn vị chuẩn bị dự án) chủ trì, phối hợp 

với các cơ quan liên quan dự thảo tờ trình báo cáo Thủ tƣớng Chính phủ chấp 

thuận áp dụng hình thức chỉ định nhà đầu tƣ.] 

3. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan khác (nếu có). 

4. Các nội dung khác (nếu có). 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Cơ quan (Tên cơ quan có thẩm quyền hoặc đơn vị chuẩn bị dự án) hoặc 

nhà đầu tƣ đề xuất dự án, các cơ quan liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành 

Nghị quyết (Quyết định) này. 

2. Cơ quan ……………. chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện 

Nghị quyết (Quyết định) này báo cáo cơ quan (Tên cơ quan quyết định chủ 

trƣơng đầu tƣ dự án) theo quy định của pháp luật. 

  

Nơi nhận: 

- Các cơ quan có tên tại Điều 3; 

- Cơ quan quyết định chủ trƣơng đầu tƣ 

dự án; 

- Hội đồng thẩm định/đơn vị đƣợc giao 

nhiệm vụ thẩm định; 

- Các cơ quan liên quan khác; 

- Lƣu: …… 

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng 

dấu) 

 

 

Tên ngƣời đại diện 

  



 

177 

 

 

 

PHỤ LỤC III 

(Kèm theo nghị định số 35/2021/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Chính 

phủ) 

______________ 

 

Mẫu số 01 Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP 

Mẫu số 02 Báo cáo thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án PPP 

Mẫu số 03 Quyết định phê duyệt dự án PPP 
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Mẫu số 01 

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI DỰ ÁN PPP 

__________ 

 

Báo cáo nghiên cứu khả thi (BCNCKT) là tài liệu trình bày các nội dung 

nghiên cứu về sự cần thiết, tính khả thi và hiệu quả của dự án PPP. Phụ lục này 

hƣớng dẫn các nội dung đƣợc trình bày trong BCNCKT để cấp có thẩm quyền 

phê duyệt dự án. 

Căn cứ tính chất, quy mô, lĩnh vực của dự án, đơn vị chuẩn bị dự án hoặc 

nhà đầu tƣ lập BCNCKT theo các nội dung đƣợc hƣớng dẫn dƣới đây. Trƣờng 

hợp áp dụng Mẫu này để trình bày các nội dung điều chỉnh BCNCKT, đơn vị 

chuẩn bị dự án hoặc nhà đầu tƣ sắp xếp, lựa chọn các nội dung phù hợp. 

 A. THÔNG TIN CƠ BẢN CỦA DỰ ÁN 

Tóm tắt và thuyết minh thông tin cơ bản của dự án, bao gồm: 

1. Tên dự án. 

2. Tên cơ quan có thẩm quyền, cơ quan ký kết hợp đồng. 

3. Tên đơn vị chuẩn bị dự án hoặc nhà đầu tƣ đề xuất dự án. 

4. Địa điểm, quy mô, công suất dự án, diện tích sử dụng đất. 

5. Yêu cầu về kỹ thuật. 

6. Tổng mức đầu tƣ. 

7. Vốn nhà nƣớc trong dự án PPP (nếu có). 

8. Loại hợp đồng dự án. 

9. Các chỉ tiêu chính thuộc phƣơng án tài chính. 

10. Thời gian thực hiện dự án. 

11. Ƣu đãi và bảo đảm đầu tƣ 

12. Tên bên mời thầu, hình thức lựa chọn nhà đầu tƣ và thời gian tổ chức 

lựa chọn nhà đầu tƣ (không áp dụng đối với dự án ứng dụng công nghệ cao, 

công nghệ mới) 

B. CĂN CỨ LẬP BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI 

Liệt kê các văn bản pháp lý chủ yếu làm căn cứ lập BCNCKT, bao gồm: 

1. Các Luật, Nghị định và Thông tƣ hƣớng dẫn liên quan đến việc triển 

khai dự án theo phƣơng thức PPP. 

2. Các Luật, Nghị định và Thông tƣ hƣớng dẫn liên quan đến ngành, lĩnh 

vực đầu tƣ của dự án. 

3. Các nghị quyết hoặc quyết định phê duyệt chiến lƣợc, kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội của quốc gia và quy hoạch có liên quan theo quy định của 

pháp luật về quy hoạch. 
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4. Các quyết định, văn bản của cấp có thẩm quyền trong các bƣớc lập, 

thẩm định BCNCTKT, quyết định chủ trƣơng đầu tƣ. 

C. THÀNH PHẦN HỒ SƠ TRÌNH 

Liệt kê thành phần hồ sơ trình tƣơng ứng với từng giai đoạn 

I. THÀNH PHẦN HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ THẨM ĐỊNH BCNCKT 

(HOẶC NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH BCNCKT) 

1. Văn bản đề nghị thẩm định. 

2. Dự thảo tờ trình đề nghị phê duyệt dự án (hoặc điều chỉnh dự án). 

3. BCNCKT (hoặc nội dung điều chỉnh BCNCKT). 

4. Quyết định chủ trƣơng đầu tƣ (hoặc quyết định điều chỉnh chủ trƣơng 

đầu tƣ, nếu có). 

5. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tƣ (trường hợp dự án 

ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới). 

6. Văn bản thỏa thuận giữa cơ quan có thẩm quyền với nhà đầu tƣ về việc 

giao nhà đầu tƣ lập BCNCKT (trường hợp dự án do nhà đầu tư đề xuất; dự án 

ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới). 

7. Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án. 

II. THÀNH PHẦN HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ PHÊ DUYỆT DỰ ÁN (HOẶC 

ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN) 

1. Tờ trình đề nghị phê duyệt dự án (hoặc điều chỉnh dự án). 

2. Dự thảo quyết định phê duyệt dự án (hoặc quyết định điều chỉnh dự án). 

3. BCNCKT (hoặc nội dung điều chỉnh BCNCKT). 

4. Báo cáo thẩm định BCNCKT (hoặc báo cáo thẩm định nội dung điều 

chỉnh BCNCKT). 

5. Quyết định chủ trƣơng đầu tƣ (hoặc quyết định điều chỉnh chủ trƣơng 

đầu tƣ, nếu có). 

6. Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tƣ (trường hợp dự án 

ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới). 

7. Tài liệu pháp lý khác có liên quan của dự án. 

D. NỘI DUNG BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI 

I. SỰ CẦN THIẾT ĐẦU TƢ DỰ ÁN 

1. Bối cảnh chung 

- Thuyết minh chi tiết bối cảnh chung về kinh tế - xã hội của quốc gia, địa 

phƣơng trong giai đoạn dự án đƣợc triển khai; các điều kiện, môi trƣờng tự 

nhiên tác động đến dự án. 

- Tổng quan về ngành, lĩnh vực mà dự án đề xuất, các ảnh hƣởng trực tiếp, 

gián tiếp của các quy định về pháp luật chuyên ngành đối với dự án. 
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- Phân tích chi tiết sự phù hợp của dự án đối với chiến lƣợc, kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội của quốc gia và quy hoạch có liên quan theo quy định của 

pháp luật về quy hoạch. 

- Nhận định các lợi ích dự kiến dự án sẽ đóng góp cho quốc gia và/hoặc 

địa phƣơng. 

2. Hiện trạng khu vực thực hiện dự án 

- Trƣờng hợp dự án khởi công mới, thuyết minh về hiện trạng, thực trạng 

của khu vực, địa điểm sẽ triển khai dự án. 

- Trƣờng hợp dự án cải tạo, sửa chữa, nâng cấp, đánh giá bổ sung hiện 

trạng của công trình cần cải tạo, sửa chữa, nâng cấp. 

- Trƣờng hợp dự án áp dụng loại hợp đồng O&M, đánh giá hiện trạng 

công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng thuộc dự án; máy móc, thiết bị và các loại tài 

sản khác có liên quan. 

3. Các dự án có liên quan 

- Nêu thông tin cơ bản về các dự án có liên quan (bao gồm dự án hỗ trợ và 

dự án cạnh tranh) có thể tác động về mặt doanh thu, lợi nhuận, chi phí... đến dự 

án đƣợc đề xuất; thuyết minh tác động tích cực cũng nhƣ ảnh hƣởng tiêu cực của 

các dự án đó đối với dự án đƣợc đề xuất. 

- Trƣờng hợp lập BCNCKT của dự án thành phần, phân tích mối liên hệ 

với các dự án thành phần còn lại. 

4. Lợi thế của việc đầu tƣ theo phƣơng thức PPP 

Phân tích chi tiết lợi thế đối với dự án khi đầu tƣ theo phƣơng thức PPP so 

với hình thức đầu tƣ khác trên cơ sở các nội dung: Khả năng thu hút nguồn vốn, 

công nghệ, kinh nghiệm quản lý của khu vực tƣ nhân. 

5. Kết quả tiếp thu ý kiến về tác động của việc đầu tƣ thực hiện dự án 

- Tổng hợp ý kiến tham vấn về việc đầu tƣ thực hiện dự án của các cơ 

quan, tổ chức sau đây: Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ Quốc 

Việt Nam cấp tỉnh nơi thực hiện dự án, đoàn đại biểu quốc hội tỉnh, thành phố 

nơi thực hiện dự án; hiệp hội nghề nghiệp liên quan đến lĩnh vực đầu tƣ. 

- Nêu giải trình, tiếp thu ý kiến tham vấn của các cơ quan, tổ chức nói 

trên. 

6. Khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tƣ và bên cho vay 

- Thuyết minh quá trình tổ chức khảo sát, nội dung khảo sát ý kiến nhà 

đầu tƣ, bên cho vay (nếu có). 

- Phân tích kết quả khảo sát bao gồm: các nội dung của BCNCKT đƣợc 

điều chỉnh căn cứ kết quả khảo sát; số lƣợng nhà đầu tƣ, bên cho vay quan tâm 

dự án; danh sách ngắn nhà đầu tƣ đáp ứng yêu cầu của dự án có yếu tố đặc biệt 

cần áp dụng giải pháp đổi mới sáng tạo nhằm rút ngắn tiến độ và hoàn thành xây 

dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng trong một khoảng thời gian nhất định, 

đạt mức tiết kiệm năng lƣợng cao, bảo vệ môi trƣờng đối với dự án thuộc nhóm 
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có nguy cơ tác động xấu đến môi trƣờng mức độ cao theo pháp luật về bảo vệ 

môi trƣờng (nếu có). 

II. THÔNG TIN CHI TIẾT VỀ DỰ ÁN 

1. Mục tiêu của dự án 

Xác định mục tiêu tổng thể và mục tiêu cụ thể của dự án, bao gồm: 

- Mục tiêu tổng thể: Đóng góp của dự án vào việc thực hiện các mục tiêu 

chung của quốc gia; những lợi ích dự án đóng góp cho kinh tế - xã hội của quốc 

gia, địa phƣơng và ngành, lĩnh vực. 

- Mục tiêu cụ thể: Những vấn đề, thực trạng đƣợc giải quyết; số lƣợng đối 

tƣợng hƣởng lợi từ dự án; quy mô, công suất dự án cần đạt đƣợc để đáp ứng nhu 

cầu sử dụng. 

2. Quy mô, công suất của dự án 

Phân tích nhu cầu sử dụng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng, sản phẩm, 

dịch vụ công trên cơ sở quy hoạch, dữ liệu khảo sát thực tiễn hoặc các số liệu dự 

báo; thuyết minh quy mô, công suất của dự án; trƣờng hợp cần phân kỳ đầu tƣ, 

nêu rõ quy mô, công suất của từng thời kỳ cho phù hợp với dự báo về tăng 

trƣởng nhu cầu. 

3. Địa điểm thực hiện dự án 

Mô tả địa điểm, khu đất thực hiện dự án trên cơ sở các nội dung sau: 

Phạm vi, diện tích đất sử dụng, hiện trạng khu đất đƣợc sử dụng, hành lang bảo 

vệ (nếu có), diện tích xây dựng công trình, lợi thế của địa điểm đối với dự án; 

kết quả khảo sát địa điểm thực hiện dự án (nếu tổ chức). Trƣờng hợp xung 

quanh hoặc trong địa phận thực hiện dự án có các dự án hoặc công trình khác 

đang hoặc sắp triển khai, phân tích mức độ ảnh hƣởng của các dự án đó đối với 

dự án đang đƣợc đề xuất. 

4. Nhu cầu sử dụng đất, mặt nƣớc và tài nguyên khác (nếu có) 

Nêu diện tích, hiện trạng đất, mặt nƣớc và tài nguyên khác (nếu có) đƣợc 

sử dụng để thực hiện dự án. 

5. Phƣơng án bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ 

Trƣờng hợp hiện trạng khu đất chƣa đƣợc giải phóng, thuyết minh phƣơng 

án bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ đối với dự án đang đƣợc đề xuất theo quy định 

hiện hành. 

III. THUYẾT MINH VỀ KỸ THUẬT 

1. Yêu cầu về phƣơng án kỹ thuật, công nghệ, tiêu chuẩn chất lƣợng công 

trình, hệ thống cơ sở hạ tầng, sản phẩm, dịch vụ công đƣợc cung cấp 

- Xác định các phƣơng án kỹ thuật, công nghệ trên cơ sở quy mô, công 

suất của dự án; tiêu chuẩn chất lƣợng, định mức của ngành; tính sẵn có và khả 

năng ứng dụng thực tiễn của công nghệ; rủi ro về kỹ thuật, công nghệ (nếu có); 

yêu cầu về việc cung cấp nguyên liệu đầu vào chủ yếu cho các hoạt động sản 

xuất, kinh doanh. 
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- Nêu cụ thể các yêu cầu về kỹ thuật, chất lƣợng công trình, hệ thống cơ 

sở hạ tầng của dự án, sản phẩm, dịch vụ công cung cấp thông qua chỉ số đánh 

giá chất lƣợng thực hiện dự án về mặt kỹ thuật. 

- Mô tả về phƣơng án kỹ thuật, công nghệ đƣợc lựa chọn. Đây là cơ sở để 

tính toán tổng mức đầu tƣ của dự án. Nêu rõ việc nhà đầu tƣ đƣợc đề xuất 

phƣơng án kỹ thuật, công nghệ khác đáp ứng chỉ số đánh giá chất lƣợng thực 

hiện dự án về mặt kỹ thuật và mang lại hiệu quả cao hơn cho dự án. 

- Đối với dự án áp dụng loại hợp đồng O&M, căn cứ phân tích về hiện 

trạng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng thuộc dự án; máy móc, thiết bị và các 

loại tài sản khác có liên quan, thuyết minh yêu cầu về việc vận hành công trình, 

hệ thống cơ sở hạ tầng của dự án nhằm cung cấp sản phẩm, dịch vụ công. 

- Trƣờng hợp dự án sử dụng vốn đầu tƣ công làm phần vốn hỗ trợ xây 

dựng, nêu căn cứ, lý do, yêu cầu của kỹ thuật, tính chất công trình để thuyết 

minh phƣơng thức quản lý và sử dụng nguồn vốn đầu tƣ công trong dự án PPP 

(tiểu dự án hoặc hạng mục). 

- Trƣờng hợp khảo sát thị trƣờng về một số yêu cầu, tiêu chuẩn kỹ thuật 

thực hiện dự án, phân tích kết quả khảo sát và nêu các nội dung đƣợc tiếp thu 

sau khi khảo sát. 

2. Thiết kế cơ sở (không áp dụng đối với hợp đồng O&M) 

Nội dung thiết kế cơ sở trong BCNCKT đƣợc lập theo quy định của pháp 

luật về xây dựng (đối với dự án có cấu phần xây dựng) hoặc đƣợc lập theo quy 

định của pháp luật chuyên ngành (đối với dự án không có cấu phần xây dựng). 

IV. PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN; 

TÁC ĐỘNG VỀ MÔI TRƢỜNG, XÃ HỘI VÀ QUỐC PHÕNG, AN NINH 

1. Xác định các yếu tố chi phí và lợi ích về mặt kinh tế - xã hội 

Xác định chi tiết các yếu tố chi phí và lợi ích về mặt kinh tế - xã hội của 

dự án theo các nhóm yếu tố dƣới đây: 

- Nhóm yếu tố có thể định lƣợng và quy đổi đƣợc thành tiền (đƣợc sử 

dụng để tính toán các chỉ tiêu phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án). 

- Nhóm yếu tố có thể định lƣợng nhƣng không định giá đƣợc (ví dụ: Lợi 

ích do cải thiện về môi trƣờng, lợi ích do thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế, gia tăng 

việc làm...). 

- Nhóm yếu tố chỉ có thể định tính (ví dụ: Lợi ích do tăng tính kết nối giữa 

các vùng sản xuất và đầu mối tiêu thụ, cải thiện chất lƣợng cuộc sống của ngƣời 

dân vùng dự án...). 

2. Các chỉ tiêu phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án 

a) Giá trị hiện tại ròng kinh tế (ENPV) 

ENPV là hiệu số giữa tổng lợi ích mang lại trừ đi tổng chi phí bỏ ra trong 

thời gian tính toán kinh tế, đƣợc quy đổi về hiện tại. Để đảm bảo dự án đạt hiệu 

quả kinh tế - xã hội, ENPV phải dƣơng (>0) và đƣợc tính theo công thức sau: 
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Trong đó: 

Bt: lợi ích năm thứ t; 

Ct: chi phí năm thứ t; 

t: năm trong vòng đời dự án (0, 1, 2,..., n); 

n: số năm hoạt động của dự án (thời gian hợp đồng dự án); 

re: tỷ suất chiết khấu kinh tế của dự án. Giá trị re đƣợc xác định theo quy 

định của từng ngành. Trƣờng hợp chƣa đƣợc quy định cụ thể thì đơn vị lập 

BCNCKT có thể tham khảo giá trị re=10% hoặc đề xuất giá trị tính toán khác 

nhƣng cần có thuyết minh về lý do lựa chọn giá trị đó. 

b) Tỷ số lợi ích trên chi phí về kinh tế (BCR) 

BCR là tỷ số giữa tổng lợi ích mà việc đầu tƣ mang lại trên tổng chi phí 

bỏ ra trong quá trình đầu tƣ và khai thác đã đƣợc quy về giá trị hiện tại. Để đảm 

bảo dự án đạt hiệu quả kinh tế - xã hội, BCR phải lớn hơn 1 (>1) và đƣợc tính 

theo công thức sau: 

 

Trong đó: Bt, Ct, t, n, re có ý nghĩa tƣơng tự nhƣ trong công thức tính 

ENPV nêu trên. 

c) Tỷ suất nội hoàn kinh tế (EIRR) 

Tỷ suất nội hoàn kinh tế là tỷ suất chiết khấu kinh tế tối đa để dự án thu 

hồi nguồn vốn đầu tƣ và chi phí vận hành, đạt đƣợc sự hòa vốn. EIRR bằng giá 

trị tỷ suất chiết khấu (re) trong trƣờng hợp ENPV = 0 và đƣợc xác định thông 

qua việc giải phƣơng trình sau: 

  

Trong đó: Bt, Ct, t, n có ý nghĩa tƣơng tự nhƣ trong công thức tính ENPV 

nêu trên. 

Để đảm bảo dự án đạt hiệu quả kinh tế - xã hội, EIRR phải lớn hơn tỷ suất 

chiết khấu xã hội (SDR - Social Discount Rate): EIRR > SDR. Giá trị SDR đƣợc 

xác định theo quy định của từng ngành. Trƣờng hợp chƣa đƣợc quy định cụ thể 

thì đơn vị lập BCNCKT có thể tham khảo giá trị SDR=10% hoặc đề xuất giá trị 

tính toán khác nhƣng cần có thuyết minh về lý do lựa chọn giá trị đó. 

3. Kết luận về hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án 
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Trên cơ sở phân tích theo hƣớng dẫn nêu trên, BCNCKT nêu kết luận về 

hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án. 

Trƣờng hợp không đủ điều kiện xác định các yếu tố chi phí và lợi ích có 

thể định lƣợng và quy đổi đƣợc thành tiền làm cơ sở để tính toán các chỉ tiêu 

phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án, BCNCKT nêu kết luận về hiệu quả 

kinh tế - xã hội của dự án trên cơ sở các nhóm yếu tố còn lại. 

4. Tác động môi trƣờng, xã hội, quốc phòng, an ninh của dự án 

- Lập hồ sơ đánh giá tác động môi trƣờng theo pháp luật về bảo vệ môi 

trƣờng. Trƣờng hợp dự án sử dụng tài nguyên thiên nhiên làm yếu tố đầu vào 

chính (thuộc các lĩnh vực nhƣ năng lƣợng, điện, nƣớc...), phân tích chi tiết về tác 

động của dự án đối với nguồn tài nguyên thiên nhiên và biện pháp giảm thiểu tác 

động tiêu cực. 

- Thuyết minh yếu tố tác động đến xã hội trong quá trình thực hiện dự án 

nhƣ hỗ trợ tái định cƣ, bình đẳng giới, lao động, tạo việc làm... và các biện pháp 

giảm thiểu tác động tiêu cực. 

- Trƣờng hợp dự án có tác động về quốc phòng, an ninh quốc gia, bảo vệ 

bí mật nhà nƣớc, phân tích chi tiết nội dung này căn cứ ý kiến của Bộ Quốc 

phòng, Bộ Công an hoặc Công an tỉnh, thành phố tại địa bàn thực hiện dự án tại 

bƣớc quyết định chủ trƣơng đầu tƣ dự án. 

V. PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN 

1. Các thông số đầu vào sử dụng trong mô hình tài chính 

- Chi phí trong suốt vòng đời dự án: Chi phí trong suốt vòng đời dự án 

gồm tổng mức đầu tƣ và chi phí khai thác, vận hành trong suốt vòng đời dự án. 

Trong đó, tổng mức đầu tƣ đƣợc xác định theo pháp luật về xây dựng đối với dự 

án có cấu phần xây dựng hoặc theo pháp luật khác có liên quan đối với dự án 

không có cấu phần xây dựng. Chi phí khai thác, vận hành trong suốt vòng đời dự 

án bằng các chi phí liên quan đến vận hành và bảo dƣỡng công trình dự án; các 

chi phí nhân lực để vận hành và bảo dƣỡng công trình dự án; chi phí quản lý dự 

án; chi phí tƣ vấn giám sát, dự phòng... 

- Doanh thu: Xác định doanh thu của dự án qua từng năm (doanh thu ở 

mức căn bản, doanh thu ở mức tối đa và doanh thu ở mức tối thiểu) trên cơ sở 

các nội dung về dự báo nhu cầu; giá, phí sản phẩm, dịch vụ công và các khoản 

thu khác của dự án (xem xét cơ sở pháp lý để xác định giá, phí; dự kiến lộ trình 

tăng giá, phí). 

- Các thông số đầu vào khác: Lãi vay, thời gian vay; tỷ lệ lạm phát; tỷ giá; 

tỷ lệ khấu hao và các thông số khác. 

2. Phƣơng án tài chính của dự án 

Trình bày nội dung phƣơng án tài chính (nội dung chi tiết thực hiện theo 

hướng dẫn của Chính phủ tại Nghị định quy định chi tiết cơ chế tài chính trong 

dự án PPP), bao gồm: 
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- Tổng mức đầu tƣ: Trên cơ sở các thuyết minh về kỹ thuật đƣợc lựa chọn, 

BCNCKT xác định tổng mức đầu tƣ của dự án. 

- Cơ cấu nguồn vốn của nhà đầu tƣ/doanh nghiệp dự án (vốn chủ sở hữu, 

vốn vay và các nguồn vốn hợp pháp khác) và phƣơng án huy động vốn giả định; 

thời gian vay, kỳ hạn phát hành trái phíếu doanh nghiệp (nếu có); chi phí huy 

động vốn: lãi suất vốn vay, lãi suất phát hành trái phíếu doanh nghiệp (nếu có) 

và chi phí cần thiết liên quan đến huy động vốn (nếu có); 

- Vốn nhà nƣớc tham gia trong dự án dự kiến (nếu có), cụ thể bao gồm: 

+ Vốn hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng thuộc dự án 

PPP: vốn đầu tƣ công, giá trị tài sản công (đƣợc xác định trong quyết định sử 

dụng tài sản công để tham gia dự án PPP theo quy định của pháp luật về quản lý, 

sử dụng tài sản công); 

+ Vốn thanh toán (bao gồm phƣơng thức thanh toán) cho nhà đầu tƣ thực 

hiện dự án áp dụng loại hợp đồng BTL, BLT; 

+ Vốn nhà nƣớc để chi trả kinh phí bồi thƣờng, giải phóng mặt bằng, hỗ 

trợ tái định cƣ, hỗ trợ xây dựng công trình tạm. 

- Phƣơng án thu hồi vốn đầu tƣ và lợi nhuận của nhà đầu tƣ đối với dự án 

áp dụng loại hợp đồng BOT, BTO, BOO và O&M. 

- Giá trị phần nộp ngân sách nhà nƣớc đối với dự án áp dụng loại hợp 

đồng O&M. 

- Thời hạn hợp đồng dự án. Đối với dự án áp dụng loại hợp đồng O&M, 

thời hạn hợp đồng dự án đƣợc xác định căn cứ yêu cầu về kỹ thuật, công nghệ 

của từng loại công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng, thời gian cần sửa chữa định kỳ 

hoặc thời gian sử dụng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng theo quy định của 

pháp luật. 

- Đề xuất ƣu đãi đảm bảo phƣơng án tài chính của dự án (nếu có). 

- Dự kiến các khoản chi phí của dự án trong thời gian vận hành. 

- Các thông số đầu vào, chỉ tiêu tài chính. 

3. Dự báo nhu cầu 

BCNCKT phân tích nhu cầu sử dụng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng 

của dự án, sản phẩm, dịch vụ công đƣợc cung cấp; dự báo tốc độ tăng trƣởng 

nhu cầu trong tƣơng lai, cụ thể: 

- Phân tích nhu cầu hiện tại: Căn cứ hiện trạng dự án, quy mô, công suất 

dự án, xác định số lƣợng đối tƣợng hƣởng lợi từ dự án. 

- Dự báo nhu cầu tƣơng lai: Xây dựng các kịch bản về nhu cầu (tối đa, 

trung bình, tối thiểu) trong suốt vòng đời dự án. 

- Phân tích khả năng chi trả của cộng đồng ngƣời sử dụng, tổ chức bao 

tiêu đối với dự án áp dụng loại hợp đồng BOT, BTO, BOO, O&M. 

4. Các chỉ tiêu tài chính xem xét tính khả thi của dự án 
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Căn cứ nội dung phƣơng án tài chính và các thông số đầu vào của mô hình 

tài chính, tính khả thi về tài chính của dự án đƣợc xem xét trên cơ sở các chỉ tiêu 

tài chính sau: 

- Giá trị hiện tại ròng tài chính (NPV) của dự án là giá trị hiện tại của 

đồng tiền thuần trong suốt vòng đời dự án. Để đảm bảo dự án đạt hiệu quả tài 

chính, NPV phải dƣơng (>0) và đƣợc tính theo công thức sau: 

 

Trong đó: 

CFt: giá trị đồng tiền thuần là khoản chênh lệch giữa số tiền thu đƣợc 

(đồng tiền vào) và số tiền chi ra (đồng tiền ra) của dự án tại năm thứ t; 

t: năm trong vòng đời dự án (0, 1, 2,..., n); 

n: số năm hoạt động của dự án (thời gian hợp đồng dự án); 

r: tỷ suất chiết khấu. 

- Tỷ suất nội hoàn tài chính (IRR) cho biết lợi nhuận của dự án, không bao 

gồm cơ cấu huy động vốn. IRR là tỷ suất chiết khấu (r) tại điều kiện biên 

NPV=0 và đƣợc tính toán thông qua việc giải phƣơng trình sau đây: 

 

Trong đó: CFt, t, n có ý nghĩa tƣơng tự nhƣ trong công thức tính NPV nêu 

trên. 

Để đánh giá dự án khả thi về mặt tài chính, IRR của dự án sau khi tính 

toán cần đƣợc so sánh với các giá trị: (i) Chi phí vốn bình quân gia quyền của dự 

án (WACC); (ii) IRR của các dự án có tính chất tƣơng tự, trong cùng lĩnh vực; 

(iii) IRR kỳ vọng tối thiểu của các nhà đầu tƣ tiềm năng đối với dự án. Dự án có 

tính khả thi về tài chính khi IRR lớn hơn giá trị (i) và phù hợp với các giá trị (ii), 

(iii). Ngoài ra, có thể sử dụng chỉ số khả năng trả nợ (DSCR) để đánh giá tính 

khả thi về tài chính đối với bên cho vay của dự án. 

Căn cứ điều kiện cụ thể của từng dự án, BCNCKT bổ sung các chỉ tiêu 

đánh giá tính khả thi của phƣơng án tài chính theo quy định tại Nghị định cơ chế 

quản lý tài chính dự án PPP. 

5. Kết luận về tính khả thi tài chính của dự án 

Trên cơ sở các phân tích tại các Mục nêu trên, căn cứ tính chất của từng 

loại hợp đồng dự án, nêu kết luận về tính khả thi tài chính của dự án. 

6. Quản lý và sử dụng vốn nhà nƣớc trong dự án PPP 

Căn cứ kết quả phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội và phƣơng án tài chính 

của dự án, thuyết minh các nội dung có liên quan đến việc quản lý và sử dụng 

vốn nhà nƣớc trong dự án PPP, bao gồm: 
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- Đối với dự án cần vốn hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ 

tầng thuộc dự án PPP: Nêu căn cứ pháp lý về việc cân đối và bố trí vốn đầu tƣ 

công trong kế hoạch đầu tƣ công trung hạn, dự kiến việc cân đối và bố trí trong 

kế hoạch đầu tƣ công hàng năm; nêu phƣơng thức quản lý và sử dụng (tiểu dự án 

hoặc hạng mục), kế hoạch và tiến độ giải ngân nguồn vốn cho nhà đầu tƣ. 

Trƣờng hợp sử dụng tài sản công làm vốn nhà nƣớc tham gia trong dự án, 

đơn vị chuẩn bị dự án xác định cụ thể thủ tục định giá tài sản công, phƣơng thức, 

kế hoạch và tiến độ bàn giao hoặc chuyển nhƣợng tài sản công cho nhà đầu tƣ. 

- Đối với dự án cần vốn thanh toán cho doanh nghiệp dự án PPP: Nêu sơ 

bộ nguồn vốn và khả năng cân đối (dự kiến về kế hoạch đầu tƣ công trung hạn 

và hàng năm đối với nguồn vốn đầu tƣ công hoặc kế hoạch vốn, dự toán chi đối 

với nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định của pháp luật); phƣơng thức, kế 

hoạch và tiến độ giải ngân nguồn vốn cho nhà đầu tƣ. 

- Đối với dự án cần vốn nhà nƣớc để chi trả kinh phí bồi thƣờng, giải 

phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cƣ, hỗ trợ xây dựng công trình tạm: Căn cứ 

phƣơng án bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ, nêu dự kiến về kế hoạch đầu tƣ công 

trung hạn và hàng năm; dự kiến kế hoạch và tiến độ giải ngân nguồn vốn. 

VI. LOẠI HỢP ĐỒNG DỰ ÁN 

1. Căn cứ lựa chọn loại hợp đồng cho dự án 

BCNCKT xác định dự án thuộc nhóm hợp đồng áp dụng cơ chế thu phí 

trực tiếp từ ngƣời sử dụng hoặc tổ chức bao tiêu sản phẩm, dịch vụ công hoặc 

nhóm hợp đồng áp dụng cơ chế Nhà nƣớc thanh toán trên cơ sở chất lƣợng sản 

phẩm, dịch vụ công, căn cứ thuyết minh về các nội dung sau: 

- Phƣơng án kỹ thuật, công nghệ; 

- Phƣơng án tài chính (dự báo nhu cầu, nguồn thu và khả năng thu hồi vốn 

cho nhà đầu tƣ, thời gian hoàn vốn và thời hạn hợp đồng dự án, khả năng chi trả 

của cộng đồng ngƣời sử dụng, tổ chức bao tiêu đối với dự án áp dụng loại hợp 

đồng BOT, BTO, BOO, O&M). 

2. Trách nhiệm của các bên trong việc thực hiện hợp đồng dự án 

Thuyết minh chi tiết về vai trò, trách nhiệm trong suốt vòng đời dự án của 

các bên có liên quan, bao gồm: Cơ quan có thẩm quyền, nhà đầu tƣ, doanh 

nghiệp dự án và các tổ chức khác có liên quan (bên cho vay, đơn vị cung ứng 

đầu vào, đơn vị bao tiêu sản phẩm, nhà thầu...). 

3. Phân tích các rủi ro chính của dự án 

Mô tả và đánh giá các rủi ro chính trong suốt vòng đời dự án nhƣ: Rủi ro 

về pháp lý (thay đổi chính sách, pháp luật), rủi ro về quyền sử dụng đất, rủi ro về 

môi trƣờng, rủi ro về kỹ thuật, công nghệ đƣợc lựa chọn, rủi ro về thiết kế và 

xây dựng, rủi ro về tài khóa (ngân sách trung ƣơng, địa phƣơng, khả năng cung 

cấp bảo lãnh, bảo đảm không dẫn đến các khoản nợ ngoài dự kiến cho phía Nhà 

nƣớc), rủi ro về doanh thu (nhu cầu của thị trƣờng, lƣu lƣợng...), rủi ro vận 

hành... 
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4. Cơ chế phân bổ và quản lý rủi ro 

Thuyết minh cụ thể cơ chế phân bổ, quản lý rủi ro (bao gồm các biện pháp 

giảm thiểu rủi ro), trách nhiệm giữa cơ quan có thẩm quyền và đối tác tƣ nhân 

(nhà đầu tƣ, doanh nghiệp dự án, bên cho vay...) trong quá trình thực hiện dự án. 

VII. CÁC HÌNH THỨC ƢU ĐÃI, BẢO ĐẢM ĐẦU TƢ 

1. Ƣu đãi, bảo đảm đầu tƣ 

Thuyết minh chi tiết về các đề xuất ƣu đãi đầu tƣ (bao gồm ƣu đãi đặc thù 

của ngành, lĩnh vực hoặc của địa phƣơng), các loại hình bảo lãnh, bảo đảm của 

Chính phủ và điều kiện kèm theo cũng nhƣ các nghĩa vụ cần thiết khác trong 

thời gian thực hiện hợp đồng dự án. 

2. Cơ chế chia sẻ phần giảm doanh thu 

Nêu rõ việc dự án đƣợc áp dụng cơ chế chia sẻ rủi ro; nguồn vốn và khả 

năng cân đối nguồn vốn để xử lý rủi ro từ dự phòng ngân sách trung ƣơng hay 

địa phƣơng theo quyết định chủ trƣơng đầu tƣ. 

VIII. QUẢN LÝ THỰC HIỆN DỰ ÁN 

1. Hình thức, cơ cấu tổ chức quản lý thực hiện dự án PPP 

Thuyết minh hình thức, cơ cấu tổ chức quản lý thực hiện dự án của cơ 

quan có thẩm quyền, nhà đầu tƣ, doanh nghiệp dự án đối với từng giai đoạn cụ 

thể; phƣơng thức để cơ quan có thẩm quyền phối hợp với nhà đầu tƣ, doanh 

nghiệp dự án trong quá trình thực hiện dự án. 

Đối với dự án có cấu phần xây dựng, nhà đầu tƣ, doanh nghiệp dự án lựa 

chọn hình thức quản lý dự án theo quy định của pháp luật về xây dựng. Đối với 

dự án không có cấu phần xây dựng, hình thức quản lý dự án theo quy định của 

pháp luật khác có liên quan. 

2. Nội dung quản lý thực hiện dự án 

Thuyết minh các nội dung quản lý thực hiện dự án bao gồm nội dung và 

phƣơng thức giám sát chất lƣợng công trình; giám sát thực hiện hợp đồng dự án, 

đảm bảo cung cấp sản phẩm, dịch vụ công ổn định, liên tục; phƣơng thức nhà 

đầu tƣ thực hiện kinh doanh, khai thác công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng, cung 

cấp sản phẩm, dịch vụ công. 

Xác định các chỉ số đánh giá chất lƣợng thực hiện dự án trên các khía 

cạnh: Kỹ thuật, vận hành, môi trƣờng, xã hội, tài chính, tiến độ... làm cơ sở xây 

dựng hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, hợp đồng dự án và giám sát chất lƣợng 

công trình dự án, sản phẩm, dịch vụ công mà nhà đầu tƣ, doanh nghiệp dự án 

cung cấp. 

IX. KẾ HOẠCH TỔ CHỨC THỰC HIỆN DỰ ÁN 

1. Tổ chức lựa chọn nhà đầu tƣ (không áp dụng đối với dự án ứng dụng 

công nghệ cao, công nghệ mới) 

- Tên bên mời thầu. 
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- Hình thức lựa chọn nhà đầu tƣ: Căn cứ kết quả khảo sát sự quan tâm của 

nhà đầu tƣ hoặc ý kiến chỉ đạo của Thủ tƣớng Chính phủ đối với dự án cần bảo 

đảm yêu cầu về quốc phòng, an ninh quốc gia, bảo vệ bí mật nhà nƣớc, xác định 

hình thức lựa chọn nhà đầu tƣ theo quy định tại Điều 34 của Nghị định này. 

- Thời gian tổng thể và các mốc thời gian dự kiến tổ chức lựa chọn nhà 

đầu tƣ (dạng bảng theo dõi tiến độ). 

2. Kế hoạch thực hiện hợp đồng dự án 

- Đề xuất cơ quan thực hiện việc ký kết và thực hiện hợp đồng. 

- Thời gian đàm phán và ký kết hợp đồng dự án với nhà đầu tƣ, doanh 

nghiệp dự án; đóng tài chính của dự án và hợp đồng dự án bắt đầu có hiệu lực. 

- Thời gian thực hiện hợp đồng dự án (bao gồm thời điểm chấm dứt hợp 

đồng dự án). Trƣờng hợp dự án có cấu phần xây dựng, xác định cụ thể thời gian 

xây dựng công trình, thời gian vận hành và chuyển giao công trình. 

- Trƣờng hợp dự án phải phân kỳ để giảm sự phức tạp của việc đầu tƣ 

hoặc tăng tính khả thi về tài chính và sự hấp dẫn của dự án, BCNCKT phân tích 

nguyên nhân, dự kiến kế hoạch phân kỳ và trình bày các phƣơng pháp thực hiện. 

Đ. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

Trình bày các nội dung kết luận chính của BCNCKT đã đƣợc phân tích ở 

trên, phù hợp, khả thi để triển khai đầu tƣ theo phƣơng thức PPP. Theo đó, đƣa 

ra kiến nghị cấp có thẩm quyền phê duyệt dự án hoặc các kiến nghị khác (nếu 

có). 
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Mẫu số 02 

BÁO CÁO THẨM ĐỊNH 

BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI DỰ ÁN PPP 

____________ 

 

Căn cứ tính chất, quy mô, lĩnh vực và nội dung của báo cáo nghiên cứu 

khả thi (BCNCKT), báo cáo thẩm định BCNCKT đƣợc thực hiện theo các nội 

dung hƣớng dẫn dƣới đây. Đối với BCNCKT do nhà đầu tƣ lập, cần xem xét các 

yếu tố khác mà nhà đầu tƣ thuyết minh. Hội đồng thẩm định cần đƣa ra ý kiến 

nhận xét cụ thể đối với từng nội dung và đề xuất phƣơng án giải quyết trƣờng 

hợp có nội dung chƣa đồng thuận hoặc cần bổ sung, hoàn thiện với đơn vị chuẩn 

bị dự án hoặc nhà đầu tƣ lập BCNCKT. Trƣờng hợp áp dụng Mẫu này để thẩm 

định các nội dung điều chỉnh BCNCKT, Hội đồng thẩm định hoặc đơn vị đƣợc 

giao nhiệm vụ thẩm định sắp xếp, lựa chọn các nội dung phù hợp. 

A. KHÁI QUÁT VỀ DỰ ÁN 

Trình bày thông tin khái quát về dự án, bao gồm: 

1. Tên dự án. 

2. Tên cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền; cơ quan ký kết hợp đồng. 

3. Tên đơn vị chuẩn bị dự án hoặc nhà đầu tƣ đề xuất dự án. 

4. Địa điểm, quy mô, công suất dự án, diện tích sử dụng đất. 

5. Yêu cầu về kỹ thuật. 

6. Tổng mức đầu tƣ. 

7. Vốn nhà nƣớc trong dự án PPP (nếu có). 

8. Loại hợp đồng dự án. 

9. Các chỉ tiêu chính thuộc phƣơng án tài chính. 

10. Thời gian thực hiện dự án. 

11. Ƣu đãi và bảo đảm đầu tƣ. 

12. Tên mời thầu, hình thức lựa chọn nhà đầu tƣ và thời gian tổ chức lựa 

chọn nhà đầu tƣ (không áp dụng đối với dự án ứng dụng công nghệ cao, công 

nghệ mới) 

B. TỔNG HỢP Ý KIẾN CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG 

THẨM ĐỊNH/CƠ QUAN, ĐƠN VỊ CÓ LIÊN QUAN 

Tổng hợp ý kiến thẩm định của các thành viên Hội đồng thẩm định đối 

với hồ sơ BCNCKT của dự án, trong đó nêu rõ thành viên chủ trì thẩm định các 

nội dung cụ thể tại Mục C của Báo cáo này. Trƣờng hợp không thành lập Hội 

đồng thẩm định, đơn vị đƣợc giao chủ trì thẩm định tổng hợp ý kiến các cơ 

quan, đơn vị có liên quan tại Mục này. 

C. TỔNG HỢP KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH 

I. KIỂM TRA HỒ SƠ 
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Đánh giá về tính đầy đủ về thành phần, nội dung hồ sơ. 

II. THẨM ĐỊNH VỀ NỘI DUNG CỦA HỒ SƠ 

1. Sự phù hợp với căn cứ pháp lý 

Đánh giá sự phù hợp của BCNCKT với các văn bản pháp lý có liên quan. 

2. Sự cần thiết đầu tƣ dự án 

Đánh giá sự phù hợp của BCNCKT đối với một số nội dung sau: 

- Quy hoạch, kế hoạch phát triển ngành, vùng, kế hoạch phát triển kinh tế 

- xã hội của địa phƣơng. 

- Sự cần thiết đầu tƣ dự án. 

- Tác động của việc thực hiện dự án đối với cộng đồng, dân cƣ trong 

phạm vi dự án. (căn cứ kết quả tiếp thu ý kiến về tác động của việc thực hiện dự 

án của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp 

tỉnh nơi thực hiện dự án, hiệp hội nghề nghiệp liên quan đến lĩnh vực đầu tƣ. 

- Sự phù hợp của các mục tiêu tổng thể và mục tiêu cụ thể đối với hiện 

trạng của ngành, lĩnh vực hoặc địa phƣơng, khả năng giải quyết các vấn đề mà 

cộng đồng dân cƣ yêu cầu. 

- Lợi thế của việc đầu tƣ dự án theo phƣơng thức PPP so với các hình thức 

đầu tƣ khác. 

- Mức độ ảnh hƣởng của các dự án có liên quan. 

3. Tính khả thi của dự án 

a) Thẩm định tính khả thi về mặt kỹ thuật 

- Các yêu cầu về mặt kỹ thuật: Xem xét sự phù hợp của phƣơng án 

kỹ thuật, công nghệ với quy mô, công suất của dự án, các tiêu chuẩn, định mức 

và yêu cầu kỹ thuật đầu vào; tính sẵn có và khả năng ứng dụng thực tiễn của 

công nghệ đƣợc lựa chọn; tính rõ ràng, đầy đủ của việc xác định các rủi ro kỹ 

thuật chính, tính hợp lý của phƣơng án giảm thiểu các rủi ro đó; tính thực tiễn 

của các chỉ số đánh giá chất lƣợng thực hiện dự án về mặt kỹ thuật. 

- Trƣờng hợp dự án sử dụng vốn đầu tƣ công làm vốn hỗ trợ xây dựng 

công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng, xem xét sự phù hợp của thuyết minh về các 

yêu cầu kỹ thuật dẫn đến phƣơng thức quản lý và sử dụng phần vốn này (tiểu dự 

án hoặc hạng mục). 

- Thiết kế cơ sở: Tổng hợp ý kiến thẩm định của cơ quan chuyên môn về 

xây dựng theo pháp luật xây dựng đối với dự án có cấu phần xây dựng hoặc cơ 

quan chuyên môn theo quy định của pháp luật chuyên ngành đối với dự án 

không có cấu phần xây dựng. 

- Các yếu tố đầu vào cung ứng cho dự án: Xem xét sự phù hợp của khả 

năng cung cấp nguyên liệu đầu vào chủ yếu cho các hoạt động sản xuất, kinh 

doanh của dự án, căn cứ quy mô, công suất theo phân kỳ đầu tƣ (nếu có). 

- Các yếu tố đầu ra của dự án: Xem xét sự phù hợp của các yếu tố đầu ra 

với quy mô, công suất, nhu cầu sử dụng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng, sản 
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phẩm, dịch vụ công cung cấp; xem xét tính phù hợp của các chỉ số đánh giá chất 

lƣợng thực hiện dự án đƣợc trình bày trong BCNCKT. 

b) Hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án 

- Đóng góp của dự án cho các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội: Xem 

xét tính hợp lý của các nhóm yếu tố chi phí, lợi ích về mặt kinh tế - xã hội và các 

chỉ tiêu kinh tế (Giá trị hiện tại ròng kinh tế - ENPV, tỷ số lợi ích trên chi phí về 

kinh tế - BCR; tỷ suất nội hoàn kinh tế - EIRR). Dự án đạt hiệu quả kinh tế - xã 

hội khi các chỉ tiêu kinh tế nêu trên đáp ứng yêu cầu sau: 

ENPV phải dƣơng (>0); BCR lớn hơn 1 (>1); EIRR lớn hơn tỷ suất chiết 

khấu xã hội (SDR). 

- Tác động của dự án đối với môi trƣờng: Hồ sơ đánh giá tác động môi 

trƣờng của dự án phải đƣợc lập và phê duyệt phù hợp với quy định hiện hành 

của pháp luật về bảo vệ môi trƣờng. Hội đồng thẩm định tổng hợp ý kiến thẩm 

định của cơ quan chuyên môn theo quy định của pháp luật về môi trƣờng đối với 

hồ sơ nêu trên. 

- Tác động của dự án đối với xã hội: Xem xét sự phù hợp của các tác động 

đƣợc thuyết minh trong BCNCKT đối với các nhóm đối tƣợng khác nhau trong 

xã hội, cộng đồng địa phƣơng, những nhóm đối tƣợng thiệt thời không có khả 

năng chi trả giá hoặc phí đối với sản phẩm, dịch vụ công của dự án nhƣ: phụ nữ, 

ngƣời nghèo, ngƣời tàn tật... 

- Tác động của dự án đối với quốc phòng, an ninh (nếu có): Trƣờng hợp 

dự án có liên quan đến các vấn đề quốc phòng, an ninh, xem xét sự phù hợp của 

các tác động và biện pháp giảm thiểu đƣợc trình bày trong BCNCKT. 

c) Tính khả thi về mặt tài chính 

- Đánh giá tính hợp lý của các yếu tố tài chính đầu vào, các chỉ tiêu tài 

chính (Giá trị hiện tại ròng tài chính - NPV; Tỷ suất nội hoàn tài chính - IRR) và 

phƣơng án tài chính sơ bộ của dự án. Dự án đạt hiệu quả tài chính khi: 

- NPV dƣơng (>0). 

- IRR lớn hơn giá trị (i) chi phí vốn bình quân gia quyền của dự án 

WACC và phù hợp với các giá trị: (ii) IRR của các dự án có tính chất tƣơng tự, 

trong cùng lĩnh vực; (iii) IRR kỳ vọng tối thiểu của các nhà đầu tƣ tiềm năng đối 

với dự án. 

- Vốn nhà nƣớc tham gia trong dự án: 

+ Xem xét sự phù hợp của giá trị phần vốn, số vốn đƣợc bố trí trong kế 

hoạch đầu tƣ công trung hạn đối với vốn đầu tƣ công; 

- Sự phù hợp của giá trị và mục đích sử dụng tài sản công đƣợc xác định 

trong quyết định sử dụng tài sản công để tham gia dự án PPP theo quy định của 

pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công hoặc vốn từ nguồn thu để lại từ hoạt 

động cung cấp dịch vụ công để thanh toán cho nhà đầu tƣ hoặc kế hoạch vốn, dự 

toán chi đối với vốn từ nguồn chi thƣờng xuyên, phƣơng thức, kế hoạch và tiến 

độ giải ngân cho nhà đầu tƣ. 
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+ Xem xét khả năng bảo đảm không dẫn đến các khoản nợ tài chính ngoài 

dự kiến cho phía Nhà nƣớc. 

- Sự phù hợp của các hình thức ƣu đãi, bảo đảm đầu tƣ; nguồn vốn và khả 

năng cân đối nguồn vốn để xử lý rủi ro từ dự phòng ngân sách trung ƣơng hay 

địa phƣơng theo quyết định chủ trƣơng đầu tƣ. 

4. Sự phù hợp của loại hợp đồng dự án 

Đánh giá sự phù hợp của loại hợp đồng dự án căn cứ các nội dung sau: 

- Nguồn thu và khả năng thu hồi vốn cho nhà đầu tƣ. 

- Thời gian hoàn vốn và thời hạn hợp đồng dự án. 

- Tính hợp lý trong việc phân chia trách nhiệm của các bên trong quá trình 

triển khai dự án. 

- Các rủi ro chính của dự án đƣợc xác định đầy đủ và phù hợp trong các 

kịch bản tài chính. 

- Khả năng xảy ra các rủi ro và mức độ ảnh hƣởng đối với dự án đƣợc xác 

định cụ thể và phù hợp. 

- Các biện pháp giảm thiểu rủi ro đƣợc xác định phù hợp. 

5. Sự phù hợp của các nội dung về lựa chọn nhà đầu tƣ (không áp dụng 

đối với dự án ứng dụng công nghệ cao, công nghệ mới) 

Đánh giá kết quả khảo sát sự quan tâm của nhà đầu tƣ đƣợc trình bày tại 

BCNCKT. 

Xem xét sự phù hợp của hình thức lựa chọn nhà đầu tƣ đƣợc đề xuất, bao 

gồm: 

+ Đấu thầu rộng rãi trong nƣớc, quốc tế, có sơ tuyển, không sơ tuyển; 

+ Đàm phán cạnh tranh theo quy định tại khoản 1 Điều 38 của Luật PPP; 

xem xét danh sách nhà đầu tƣ đáp ứng yêu cầu thực hiện dự án. 

+ Chỉ định nhà đầu tƣ theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 39 của Luật 

PPP. 

6. Sự phù hợp của kế hoạch triển khai dự án, cơ chế giám sát và quản lý 

dự án 

Xem xét và có ý kiến cụ thể về sự phù hợp của kế hoạch tổ chức triển khai 

dự án (bao gồm cả đánh giá khả năng tổ chức triển khai dự án của cơ quan ký 

kết hợp đồng và bên mời thầu), cơ chế giám sát và quản lý dự án đƣợc trình bày 

trong BCNCKT. 

D. NHẬN XÉT VÀ KIẾN NGHỊ 

Trên cơ sở các phân tích nêu trên, nhận xét tổng quát về BCNCKT và nêu 

rõ kiến nghị theo một trong hai trƣờng hợp sau đây: 

1. Trƣờng hợp BCNCKT phù hợp với quy định của pháp luật và đƣợc 

đánh giá là khả thi để triển khai đầu tƣ theo phƣơng thức PPP, kiến nghị cấp có 

thẩm quyền phê duyệt dự án. 
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2. Trƣờng hợp không thống nhất với nội dung của BCNCKT, báo cáo cấp 

có thẩm quyền xem xét, quyết định theo một trong hai phƣơng án sau: 

+ Phƣơng án 1: Yêu cầu đơn vị chuẩn bị dự án, nhà đầu tƣ điều chỉnh 

BCNCKT. 

+ Phƣơng án 2: Không phê duyệt BCNCKT. 
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Mẫu số 03 

CƠ QUAN RA QUYẾT 

ĐỊNH 

PHÊ DUYỆT DỰ ÁN 

_________ 

Số: ………… 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

_______________________ 

Địa điểm, ngày …. tháng …. năm …… 

 

 QUYẾT ĐỊNH 

Về phê duyệt dự án…. theo phƣơng thức đối tác công tƣ (PPP) 

__________ 

THỦ TRƢỞNG CƠ QUAN RA QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DỰ ÁN 

 

Căn cứ Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư ngày 18 tháng 6 

năm 2020; 

Căn cứ Nghị định số   /2021/NĐ-CP ngày   tháng   năm 2021 của Chính 

phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư theo 

phương thức đối tác công tư; 

Căn cứ.... quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy 

của...; 

Căn cứ tờ trình đề nghị phê duyệt dự án và hồ sơ kèm theo do …… nộp 

ngày ….. và hồ sơ bổ sung nộp ngày .... (nếu có); 

Căn cứ báo cáo thẩm định của …………. ngày ………… tháng …….. 

năm…………; 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Dự án (tên dự án) với các nội dung sau: 

1. Mục tiêu dự án 

2. Quy mô, địa điểm thực hiện dự án 

3. Thời gian thực hiện dự án 

4. Diện tích mặt đất, mặt nƣớc sử dụng; nhu cầu sử dụng tài nguyên 

khác (nếu có) 

5. Loại hợp đồng dự án PPP 

6. Tổng mức đầu tƣ của dự án 

7. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn nhà đầu tƣ, doanh nghiệp dự án PPP chịu trách 

nhiệm thu xếp (vốn chủ sở hữu, vốn vay và các nguồn vốn hợp pháp khác); vốn 

nhà nƣớc trong dự án PPP (nếu có) 

8. Vốn nhà nƣớc trong dự án PPP (nếu có), bao gồm: 

a) Vốn hỗ trợ xây dựng công trình, hệ thống cơ sở hạ tầng: Giá trị, tiến độ 

thanh toán, tỷ lệ thanh toán theo tiến độ, phƣơng thức quản lý và sử dụng 
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b) Vốn chi trả kinh phí bồi thƣờng, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định 

cƣ, hỗ trợ xây dựng công trình tạm: Giá trị, tiến độ thanh toán, tỷ lệ thanh toán 

theo tiến độ, phƣơng thức quản lý và sử dụng. 

c) Giá trị vốn nhà nƣớc tại điểm a và điểm b nêu trên chiếm tỷ lệ ...% tổng 

mức đầu tƣ. 

d) Chi phí lập, thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, báo cáo nghiên 

cứu khả thi; dự kiến chi phí tổ chức lựa chọn nhà đầu tƣ. 

9. Giá, phí sản phẩm, dịch vụ công: (đối với dự án áp dụng cơ chế thu phí 

trực tiếp từ người sử dụng) 

10. Tên cơ quan có thẩm quyền, cơ quan ký kết hợp đồng, bên mời thầu; 

tên nhà đầu tƣ đề xuất dự án (trƣờng hợp dự án do nhà đầu tƣ đề xuất) 

11. Hình thức lựa chọn nhà đầu tƣ; thời gian tổ chức lựa chọn nhà đầu tƣ 

(trƣờng hợp dự án đƣợc cơ quan có thẩm quyền cho phép tổ chức sơ tuyến trƣớc 

khi phê duyệt dự án, nêu rõ việc đã thực hiện sơ tuyển); danh sách ngắn đƣợc 

mời vào trao đổi, đàm phán về nội dung hồ sơ mời thầu (đối với dự án áp dụng 

đàm phán cạnh tranh quy định tại khoản 1 Điều 38 của Luật PPP); cơ chế ƣu 

đãi trong lựa chọn nhà đầu tƣ cho nhà đầu tƣ đề xuất dự án: 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Cơ quan (Tên cơ quan có thẩm quyền hoặc bên mời thầu) chịu trách 

nhiệm: 

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hoàn thiện hồ sơ mời thầu, 

trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt làm cơ sở để lựa chọn nhà đầu tƣ. 

b) Tổ chức lựa chọn nhà đầu tƣ theo đúng quy định của pháp luật; 

c) Các nội dung khác (nếu có). 

2. Trách nhiệm của các cơ quan liên quan khác (nếu có) 

Điều 3. Điều khoản thi hành 

1. Cơ quan (Tên cơ quan có thẩm quyền, đơn vị chuẩn bị dự án, bên mời 

thầu) và các cơ quan liên quan khác chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

2. Cơ quan …………….. chịu trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực 

hiện Quyết định này báo cáo cơ quan (Tên cơ quan quyết định phê duyệt dự án) 

theo quy định của pháp luật. 

  

Nơi nhận: 

- Các cơ quan có tên tại Điều 3; 

- Hội đồng thẩm định/đơn vị đƣợc 

giao nhiệm vụ thẩm định; 

- Các cơ quan liên quan khác; 

- Lƣu: ……….. 

ĐẠI DIỆN CƠ QUAN 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng 

dấu) 

 

 

 

 

Tên ngƣời đại diện 
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5. Phê duyệt hồ sơ yêu cầu, hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, 

hồ sơ mời thầu. Mã số TTHC: 1.006679.000.00.00.H10. 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bƣớc 1. Đơn vị chuẩn bị dự án hoặc Nhà đầu tƣ đƣợc giao làm bên mời 

thầu nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công hoặc gửi qua dịch vụ bƣu chính công ích 

hoặc nộp trực tiếp cho Bộ phận tiếp nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tại Trung 

tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Địa chỉ số 727, QL14, phƣờng Tân Bình, 

thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phƣớc (tối đa 0,5 ngày). 

- Bƣớc 2: Phòng Đầu tƣ, Thẩm định và Giám sát đầu tƣ thuộc Sở Kế 

hoạch và Đầu tƣ tiếp nhận hồ sơ và tổ chức phân công thẩm định (tối đa 0,5 

ngày). 

- Bƣớc 3: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ lập Báo cáo thẩm định trình UBND tỉnh 

phê duyệt (tối đa 24 ngày). 

- Bƣớc 4: UBND tỉnh quyết định phê duyệt Hồ sơ mời sơ tuyển; kết quả 

sơ tuyển; kế hoạch lựa chọn nhà đầu tƣ; hồ sơ mời thầu; hồ sơ yêu cầu; danh 

sách nhà đầu tƣ đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và kết quả lựa chọn nhà đầu tƣ (tối 

đa 9,5 ngày). 

- Bƣớc 5: Văn phòng UBND tỉnh trả kết quả về Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (tối đa 0,5 ngày). 

b) Cách thức thực hiện:  

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ  của Sở Kế hoạch 

và Đầu tƣ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.  

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

- Tờ trình đề nghị thẩm định Hồ sơ mời sơ tuyển; kết quả sơ tuyển; kế 

hoạch lựa chọn nhà đầu tƣ; hồ sơ mời thầu; hồ sơ yêu cầu; danh sách nhà đầu tƣ 

đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và kết quả lựa chọn nhà đầu tƣ. 

- Hồ sơ đề nghị thẩm định. 

- Các tài liệu, văn bản pháp lý có liên quan. 

Ghi chú: Các tài liệu bằng tiếng nƣớc ngoài phải có bản dịch tiếng Việt 

kèm theo. 

* Số lƣợng hồ sơ: 06 bộ hồ sơ (bản chính). 

d) Thời hạn giải quyết: Tối đa 35 ngày đối với từng nội dung, kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

Lƣu ý: Khi bên mời thầu tiến hành mỗi bƣớc trong tổ chức lựa chọn nhà 

đầu tƣ, đều tiến hành theo trình tự trên; Riêng thời gian UBND tỉnh phê duyệt 
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KHLCNĐT là 05 ngày 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Bên mời thầu.  

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  

* Đơn vị thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

* Cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền phê duyệt: UBND tỉnh. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Báo cáo Hồ sơ mời sơ tuyển; 

kết quả sơ tuyển; kế hoạch lựa chọn nhà đầu tƣ; hồ sơ mời thầu; hồ sơ yêu cầu; 

danh sách nhà đầu tƣ đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật và kết quả lựa chọn nhà đầu 

tƣ phê duyệt. 

h) Phí, lệ phí: Không có. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tham khảo mẫu hƣớng dẫn lập hồ sơ 

trong tổ chức lựa chọn nhà đầu tƣ dự án PPP và dự án đầu tƣ có sử dụng đất 

đang có hiệu lực thi hành. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): Không có. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đầu tƣ công ngày 18 tháng 6 năm 2014; 

- Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ Hƣớng 

dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tƣ công 

- Nghị định số 30/2015/NĐ-CP ngày 17/3/2015 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn Nhà đầu tƣ; 

- Quyết định số 885/QĐ-UBND ngày 02/5/2019 của UBND tỉnh về việc 

Ban hành quy chế phối hợp của các cơ quan, đơn vị trong quá trình thực hiện dự 

án đầu tƣ theo hình thức đối tác công tƣ và dự án đầu tƣ có sử dụng đất trên địa 

bàn tỉnh. 
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II. LĨNH VỰC ĐẤU THẦU LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU TƢ 

6. Danh mục dự án đầu tƣ có sử dụng đất do nhà đầu tƣ đề xuất (đối 

với dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ). Mã số TTHC: 

2.002283.000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện 

- Bƣớc 1: Nhà đầu tƣ lập hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công hoặc 

gửi hồ sơ qua dịch vụ bƣu chính công ích hoặc gửi hồ sơ trực tiếp cho bộ phận 

tiếp nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, 

Địa chỉ, số 727, QL 14, phƣờng Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình 

Phƣớc; 

- Bƣớc 2: Trong thời gian 0,5 ngày làm việc, Bộ phận tại TTPVHCC 

chuyển hồ sơ về Sở Kế hoạch và Đầu tƣ; 

- Bƣớc 3: Trong thời gian 15,5 ngày làm việc, Sở Kế hoạch và Đầu tƣ 

phối hợp với các cơ quan có liên quan tổng hợp danh mục dự án đầu tƣ có sử 

dụng đất, xác định yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tƣ, báo 

cáo Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; 

- Bƣớc 4: Trong thời gian 03 ngày làm việc, Sở Kế hoạch và Đầu tƣ trình 

Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt; 

- Bƣớc 5: Trong thời gian 07 ngày làm việc, Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh xem xét, phê duyệt danh mục dự án đầu tƣ có sử dụng đất; 

- Bƣớc 6: Bộ phận trả kết quả thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh trả kết quả cho nhà đầu tƣ. 

b) Cách thức thực hiện 

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ  của Sở Kế hoạch 

và Đầu tƣ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.  

c) Thành phần, Số lƣợng hồ sơ 

* Thành phần hồ sơ 

Hồ sơ đề xuất dự án do nhà đầu tƣ chuẩn bị bao gồm các nội dung sau 

đây: 

- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tƣ có sử dụng đất, bao gồm cam 

kết chịu mọi chi chí, rủi ro nếu hồ sơ đề xuất dự án không đƣợc chấp thuận; 

- Nội dung đề xuất dự án đầu tƣ gồm: Tên dự án, mục tiêu đầu tƣ, quy mô 

đầu tƣ, sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án, vốn đầu tƣ, phƣơng án huy động vốn, 

thời hạn, tiến độ đầu tƣ; phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án, bảo đảm 

quốc phòng, an ninh, phát triển bền vững của dự án đầu tƣ; 

- Đề xuất dự kiến nhu cầu sử dụng đất; thông tin về hiện trạng sử dụng đất 

tại địa điểm thực hiện dự án (nếu có); mục đích sử dụng đất; các chỉ tiêu quy 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=221698
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hoạch đƣợc duyệt; 

- Các tài liệu cần thiết khác để giải trình hồ sơ đề xuất dự án (nếu có). 

* Số lƣợng hồ sơ: 02 bộ (01 bộ nộp qua Dịch vụ công và 01 bộ hồ sơ gốc 

gửi qua dịch vụ bƣu chính công ích). 

d) Thời hạn giải quyết: 

- Trong thời hạn 19 ngày làm việc kể từ khi nhận đƣợc đề xuất, Sở Kế 

hoạch và Đầu tƣ phối hợp với các cơ quan có liên quan tổng hợp danh mục dự 

án đầu tƣ có sử dụng đất; đánh giá việc đáp ứng đầy đủ điều kiện xác định dự án 

đầu tƣ có sử dụng đất quy định khoản 5 Điều 108 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP; 

xác định yêu cầu sơ bộ về năng lực, kinh nghiệm của nhà đầu tƣ, báo cáo Chủ 

tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc báo cáo của Sở 

Kế hoạch và Đầu tƣ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân câp tỉnh xem xét, phê duyệt 

danh mục dự án đầu tƣ có sử dụng đất, trong đó bao gồm yêu cầu sơ bộ về năng 

lực, kinh nghiệm của nhà đầu tƣ. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, Cá nhân, 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt danh 

mục dự án đầu tƣ có sử dụng đất do nhà đầu tƣ đề xuất (đối với dự án không 

thuộc diện chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ. 

h) Lệ phí: Không có. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm): Không có. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): Không có. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

- Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28 tháng 02 năm 2020 quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tƣ; 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tƣ. 

- Thông tƣ số 06/2020/TT-BKHĐT ngáy 18 tháng 9 năm 2020 của Bộ 

trƣởng Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ hƣớng dẫn thực hiện Nghị định số 25/2020/NĐ-

CP ngày 28 tháng 02 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tƣ. 
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III. LĨNH VỰC ĐẦU TƢ TẠI VIỆT NAM 

7. Chấp thuận nhà đầu tƣ của UBND tỉnh. Mã số TTHC 

1.009642.000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện:  

* Trƣờng hợp 1: Nhà đầu tƣ duy nhất đã đăng ký tham gia đấu giá hoặc 

nhà đầu tƣ đề nghị thực hiện dự án đầu tƣ sau khi tổ chức đấu giá ít nhất 02 lần 

nhƣng không thành theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 29 Nghị định số 31 

2021/NĐ-CP đƣợc xem xét chấp thuận theo thủ tục sau:  

- Bƣớc 1: Nhà đầu tƣ lập trực tuyến văn bản đề xuất thực hiện dự án trên 

Cổng dịch vụ công hoặc gửi văn bản qua dịch vụ bƣu chính công ích, hoặc gửi 

văn bản trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tại Trung 

tâm Phục vụ hành chính công, Địa chỉ, số 727, QL 14, phƣờng Tân Bình, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phƣớc. 

- Bƣớc 2: Trong thời hạn 03 ngày, Sở Kế hoạch và Đầu tƣ gửi hồ sơ lấy ý 

kiến của cơ quan nhà nƣớc có liên quan về việc đáp ứng yêu cầu quy định tại các 

điểm b, c và d khoản 4 Điều 33 Luật Đầu tƣ. Đối với dự án đã đƣợc Quốc hội, 

Thủ tƣớng Chính phủ chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ, Sở Kế hoạch và Đầu tƣ 

đồng thời gửi hồ sơ lấy ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ;  

- Bƣớc 3: Trong thời hạn 07 ngày, Cơ quan đƣợc lấy ý kiến có ý kiến về 

nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nƣớc của mình, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tƣ; 

- Bƣớc 4: Trong thời hạn 15 ngày, Sở Kế hoạch và Đầu tƣ lập báo cáo 

thẩm định gồm các nội dung theo quy định tại các điểm b, c và d khoản 4 Điều 

33 Luật Đầu tƣ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Bƣớc 5: Trong thời hạn 05 ngày, Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận nhà 

đầu tƣ và gửi Quyết định chấp thuận nhà đầu tƣ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ (đối 

với dự án đã đƣợc Quốc hội, Thủ tƣớng Chính phủ chấp thuận chủ trƣơng đầu 

tƣ); cơ quan tổ chức đấu giá; Sở Kế hoạch và Đầu tƣ và nhà đầu tƣ. 

* Trƣờng hợp 2: Nhà đầu tƣ đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm b 

khoản 3 Điều 29 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP đƣợc xem xét chấp thuận theo 

thủ tục sau:  

- Bƣớc 1: Nhà đầu tƣ nộp hồ sơ đề nghị chấp thuận nhà đầu tƣ trực tuyến 

trên Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công tỉnh Bình Phƣớc. Bộ 

phận tiếp nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh xem xét tiếp nhận hồ sơ và chuyển cho Sở Kế hoạch và Đầu tƣ qua 

Cổng dịch vụ công tỉnh Bình Phƣớc.  

- Bƣớc 2: Trong thời hạn 03 ngày, Sở Kế hoạch và Đầu tƣ gửi báo cáo kết 

quả đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm và hồ sơ để lấy ý kiến của cơ quan 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=6828
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nhà nƣớc có liên quan về việc đáp ứng yêu cầu quy định tại các điểm b, c và d 

khoản 4 Điều 33 Luật Đầu tƣ. Đối với dự án đã đƣợc Quốc hội, Thủ tƣớng 

Chính phủ chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ, Sở Kế hoạch và Đầu tƣ đồng thời gửi 

hồ sơ lấy ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ;  

- Bƣớc 3:  Trong thời hạn 07 ngày, Cơ quan đƣợc lấy ý kiến có ý kiến về 

nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nƣớc của mình, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tƣ; 

- Bƣớc 4: Trong thời hạn 15 ngày, Sở Kế hoạch và Đầu tƣ lập báo cáo 

thẩm định gồm các nội dung theo quy định tại các điểm b, c và d khoản 4 Điều 

33 Luật Đầu tƣ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Bƣớc 5: Trong thời hạn 05 ngày, Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận nhà 

đầu tƣ và gửi Quyết định chấp thuận nhà đầu tƣ cho Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ (đối 

với dự án đã đƣợc Quốc hội, Thủ tƣớng Chính phủ chấp thuận chủ trƣơng đầu 

tƣ); cơ quan tổ chức đấu giá; Sở Kế hoạch và Đầu tƣ và nhà đầu tƣ. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công; 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ  của Sở Kế hoạch 

và Đầu tƣ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.  

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị chấp thuận nhà đầu tƣ; 

- Tài liệu về tƣ cách pháp lý của nhà đầu tƣ; 

- Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tƣ gồm ít nhất một 

trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tƣ; cam kết 

hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; 

bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tƣ; tài liệu khác chứng minh năng lực 

tài chính của nhà đầu tƣ; 

- Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tƣ đối với dự 

án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về 

chuyển giao công nghệ; 

- Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tƣ theo hình thức hợp đồng BCC; 

- Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tƣ, yêu cầu về điều kiện, năng lực 

của nhà đầu tƣ theo quy định của pháp luật (nếu có). 

* Số lƣợng hồ sơ: File lƣu hồ sơ dạng tập tin PDF nộp trực tuyến và 02 

bộ hồ sơ gốc gửi qua hệ thống bƣu chính. 
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d) Thời hạn giải quyết:  

- Thời gian thẩm định: Không quá 15 ngày. 

- Thời hạn phê duyệt chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ: Không quá 05 ngày. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Nhà đầu tƣ; 

e) Cơ quan thực hiện: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

 g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Quyết định chấp thuận nhà đầu tƣ theo Mẫu A.II.5 ban hành kèm theo 

Thông tƣ số 03/2021/TT-BKHĐT. 

h) Lệ phí: Không có. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Văn bản đề nghị chấp thuận nhà đầu tƣ theo Mẫu A.I.5 ban hành kèm theo 

Thông tƣ số 03/2021/TT-BKHĐT. 

k)Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:  

Nhà đầu tƣ duy nhất đã đăng ký tham gia đấu giá hoặc nhà đầu tƣ đề nghị 

thực hiện dự án đầu tƣ sau khi tổ chức đấu giá ít nhất 02 lần nhƣng không thành 

theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 29 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP hoặc 

nhà đầu tƣ đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm b khoản 3 Điều 29 Nghị định 

số 31/2021/NĐ-CP. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đầu tƣ số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tƣ. 

- Thông tƣ số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trƣởng Bộ Kế 

hoạch và Đấu tƣ quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tƣ 

tại Việt Nam, đầu tƣ từ Việt Nam ra nƣớc ngoài và xúc tiến đầu tƣ. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Mẫu A.I.5 

Văn bản đề nghị chấp thuận nhà đầu tƣ 

(Khoản 3 Điều 29 Luật Đầu tư, các khoản 1 và 2 Điều 30 Nghị định số 31/2021/NĐ-

CP) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƢ 

 

Kính gửi: ………...........(Cơ quan nhà nước có thẩm quyền) 

 

Nhà đầu tƣ đề nghị chấp thuận nhà đầu tƣ để thực hiện dự án đầu tƣ tại Quyết 

định chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ số......., ngày cấp...., cơ quan cấp.... với các nội 

dung nhƣ sau: 

I. THÔNG TIN VỀ NHÀ ĐẦU TƢ 

1. Đối với nhà đầu tƣ là cá nhân: 

Họ tên: …………………Giới tính: .. 

Ngày sinh: .......... ………….Quốc tịch: ....................................................................  

 (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân)
1
 số:.......; ngày cấp.......; Nơi cấp: .. 

Địa chỉ thƣờng trú: ....................................................................................................  

Chỗ ở hiện tại:  ..........................................................................................................  

Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có): .........................................................................  

Điện thoại: …………….Fax: ……………….Email:  ..............................................  

2. Đối với nhà đầu tƣ là doanh nghiệp/tổ chức: 

Tên doanh nghiệp/tổ chức:  ......................................................................................  

...(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)
2
 số: ......; ngày cấp: ......; Cơ quan 

cấp:....  

Địa chỉ trụ sở:  ...........................................................................................................  

Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có): .........................................................................  

Điện thoại: ……………Fax: ……………… Email: ……… Website (nếu có): 

Nhà đầu tư tiếp theo (nếu có): thông tin kê khai tương tự như nội dung tại mục 1 

và 2 

                                                           
1
 Là một trong các loại thông tin hoặc giấy tờ sau: Số định danh cá nhân, thẻ Căn cƣớc công dân, Giấy chứng 

minh nhân dân, Hộ chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác. 
2
 Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tƣơng 

đƣơng khác. 
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3. Tỷ lệ (dự kiến) về vốn góp của các nhà đầu tƣ (trong trƣờng hợp có từ 02 nhà 

đầu tƣ trở lên). 

STT Tên nhà đầu tƣ Số vốn góp  Tỷ lệ (%) 

VNĐ Tƣơng đƣơng 

USD (nếu có) 

     

     

II. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƢ (đã được chấp thuận chủ trương đầu tư) 

1. Quyết định chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ đã cấp số......../QĐ.........ngày......... 

2. Nội dung dự án:  

- Tên dự án: ............................................................................................................. 

- Mục tiêu:  ...........................................................................................................  

- Tổng vốn đầu tƣ .................................................................................................... 

- Quy mô dự án: ..................................................................................................... 

- Tiến độ: .............................................................................................................. … 

- Địa điểm: ............................................................................................................... 

- Thời hạn dự án: ..................................................................................................... 

III. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƢ (do nhà đầu tư đề xuất) 

1. Vốn đầu tƣ của dự án (sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án, nếu có): 

- Vốn góp của nhà đầu tƣ:...(bằng chữ) đồng và tƣơng đƣơng … (bằng chữ) đô la 

Mỹ (tỷ giá..... ngày..... của.......).  

- Vốn huy động: ……. (bằng chữ) đồng và tƣơng đƣơng … (bằng chữ) đô la Mỹ. 

- Lợi nhuận để lại của nhà đầu tƣ để tái đầu tƣ (nếu có): ........................................ 

2. Tiến độ thực hiện dự án:  

a) Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn: ......................................................  

- Vốn góp (Tiến độ, tỷ lệ và phương thức góp vốn - ghi chi tiết theo từng nhà đầu 

tư): 

STT  

Tên nhà đầu 

tƣ 

Số vốn góp Tỷ lệ 

(%) 

Phƣơng 

thức góp 

vốn (*) 

Tiến độ 

góp vốn 
VNĐ Tƣơng 

đƣơng USD 

       

(*) Phương thức góp vốn: ghi giá trị bằng tiền mặt, máy móc thiết bị, giá trị 

quyền sử dụng đất, bí quyết công nghệ, ............................................................................  

- Vốn huy động (dự kiến):  .......................................................................................  

- Lợi nhuận để lại của nhà đầu tƣ để tái đầu tƣ (nếu có):  

b) Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tƣ; 
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c) Tiến độ xây dựng cơ bản và đƣa công trình vào hoạt động hoặc khai thác vận 

hành (nếu có); 

d) Sơ bộ phƣơng án phân kỳ đầu tƣ hoặc phân chia dự án thành phần (nếu có); 

(Trường hợp dự án đầu tư chia thành nhiều giai đoạn thì phải ghi rõ tiến độ thực 

hiện từng giai đoạn). 

IV. NHÀ ĐẦU TƢ CAM KẾT: 

1. …….. (tên nhà đầu tƣ) cam kết thực hiện dự án đã đƣợc ……. (cơ quan chấp 

thuận chủ trƣơng) chấp thuận chủ trƣơng tại Quyết định số……/QĐ…. ngày…..... 

theo đúng tiến độ đã đƣợc quy định và đáp ứng các điều kiện sử dụng đất theo quy 

định của pháp luật đất đai, nhà ở, xây dựng, kinh doanh bất động sản, điều kiện đầu tƣ 

kinh doanh (nếu có) và điều kiện khác theo quy định của pháp luật liên quan. 

2. Chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của 

hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền. 

3. Cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án không đƣợc chấp thuận. 

V. HỒ SƠ KÈM THEO 

1. Các văn bản kèm theo quy định tại các điểm b, c, e, g và h khoản 1 Điều 33 

của Luật Đầu tƣ.  

2. Các tài liệu khác có liên quan. 

 

 

 

……., ngày ….. tháng ….. năm … 

Nhà đầu tƣ  

Từng nhà đầu tƣ ký, ghi rõ họ tên, chức danh 

và đóng dấu (nếu có) 
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8. Điều chỉnh văn bản chấp thuận nhà đầu tƣ của UBND cấp tỉnh. Mã 

số TTHC 1.009644.000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bƣớc 1: Nhà đầu tƣ lập trực tuyến văn bản đề xuất thực hiện dự án trên 

Cổng dịch vụ công hoặc gửi văn bản qua dịch vụ bƣu chính công ích, hoặc gửi 

văn bản trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tại Trung 

tâm Phục vụ hành chính công, Địa chỉ, số 727, QL 14, phƣờng Tân Bình, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phƣớc. 

- Bƣớc 2: Trong thời hạn 03 ngày, Sở Kế hoạch và Đầu tƣ gửi hồ sơ lấy ý 

kiến của cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền cùng cấp có liên quan về việc đáp 

ứng yêu cầu quy định tại các điểm b, c và d khoản 4 Điều 33 của Luật Đầu tƣ;  

- Bƣớc 3: Trong thời hạn 07 ngày, Các cơ quan đƣợc lấy ý kiến có ý kiến 

về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nƣớc của cơ quan đó, gửi Sở Kế hoạch 

và Đầu tƣ; 

- Bƣớc 4: Trong thời hạn 15 ngày, Sở Kế hoạch và Đầu tƣ lập báo cáo 

thẩm định gồm nội dung theo quy định tại các điểm b, c và d khoản 4 Điều 33 của 

Luật Đầu tƣ, trình Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Bƣớc 5: Trong thời hạn 05 ngày, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chấp 

thuận điều chỉnh nhà đầu tƣ; 

b) Cách thức thực hiện 

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công; 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ  của Sở Kế hoạch 

và Đầu tƣ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.  

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tƣ; 

- Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tƣ đến thời điểm chuyển nhƣợng 

dự án đầu tƣ;  

- Hợp đồng hoặc hợp đồng nguyên tắc về việc chuyển nhƣợng một phần 

hoặc toàn bộ dự án đầu tƣ; 

- Bản sao tài liệu về tƣ cách pháp lý của nhà đầu tƣ chuyển nhƣợng và 

nhận chuyển nhƣợng;  

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ; Quyết định chấp thuận chủ 

trƣơng đầu tƣ; Quyết định chấp thuận nhà đầu tƣ (nếu có); 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=257972
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- Bản sao Hợp đồng BCC (đối với dự án đầu tƣ theo hình thức Hợp 

đồng BCC);  

- Bản sao một trong các tài liệu sau của nhà đầu tƣ nhận chuyển nhƣợng 

dự án đầu tƣ: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất hoặc báo cáo kiểm toán vốn chủ 

sở hữu của nhà đầu tƣ, cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ, cam kết hỗ trợ 

tài chính của tổ chức tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tƣ, tài 

liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tƣ. 

* Số lƣợng hồ sơ: File lƣu hồ sơ dạng tập tin PDF nộp trực tuyến và 02 

bộ hồ sơ gốc gửi qua hệ thống bƣu chính. 

d) Thời hạn giải quyết:  

- Thời gian thẩm định: Không quá 15 ngày. 

- Thời hạn phê duyệt điều chỉnh chấp thuận nhà đầu tƣ: Không quá 05 

ngày. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Nhà đầu tƣ; 

e) Cơ quan thực hiện: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Quyết định chấp thuận điều chỉnh nhà đầu tƣ của Ủy ban nhân dân tỉnh 

theo Mẫu A.II.6 ban hành kèm theo Thông tƣ số 03/2021/TT-BKHĐT. 

h) Lệ phí: Không . 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Văn bản đề nghị chấp thuận điều chỉnh nhà đầu tƣ (Trƣờng hợp chuyển 

nhƣợng dự án không làm thay đổi nội dung chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ) theo Mẫu 

A.I.11.b ban hành kèm theo Thông tƣ số 03/2021/TT-BKHĐT; 

- Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tƣ đến thời điểm điều chỉnh theo 

Mẫu A.I.12 ban hành kèm theo Thông tƣ số 03/2021/TT-BKHĐT; 

k)Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: 

- Dự án đầu tƣ đƣợc Ủy ban nhân tỉnh chấp thuận nhà đầu tƣ; 

- Khả năng đáp ứng điều kiện giao đất, cho thuê đất đối với trƣờng hợp 

giao đất, cho thuê đất không thông qua đấu giá quyền sử dụng đất, đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tƣ; khả năng đáp ứng điều kiện chuyển mục đích sử dụng đất đối 

với dự án có yêu cầu chuyển mục đích sử dụng đất; 
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- Đánh giá việc đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trƣờng đối với nhà đầu tƣ 

nƣớc ngoài (nếu có); 

- Các điều kiện khác đối với nhà đầu tƣ theo quy định của pháp luật có 

liên quan 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đầu tƣ số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tƣ. 

- Thông tƣ số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trƣởng Bộ Kế 

hoạch và Đấu tƣ quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tƣ 

tại Việt Nam, đầu tƣ từ Việt Nam ra nƣớc ngoài và xúc tiến đầu tƣ. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Mẫu A.I.11.b 

Văn bản đề nghị chấp thuận điều chỉnh nhà đầu tƣ 

(Trường hợp chuyển nhượng dự án không làm thay đổi nội dung chấp thuận chủ trương 

đầu tư thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm a,b,c,d,đ và e khoản 3 

Điều 41 của Luật Đầu tư) 

(Khoản 8 Điều 48 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH NHÀ ĐẦU TƢ 

Kính gửi: ………...........(Cơ quan nhà nước có thẩm quyền) 

 

Nhà đầu tƣ đề nghị chấp thuận nhà đầu tƣ khi nhận chuyển nhƣợng dự án đầu tƣ 

(không làm thay đổi nội dung chấp thuận chủ trƣơng thuộc một trong các trƣờng hợp 

quy định tại các điểm a,b,c,d,đ và e khoản 3 Điều 41 của Luật Đầu tƣ) đƣợc quy định 

tại Quyết định chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ.......(số, ngày cấp, cơ quan cấp) (nếu có) 

với các nội dung nhƣ sau: 

I. NHÀ ĐẦU TƢ CHUYỂN NHƢỢNG 

1. Đối với nhà đầu tƣ là cá nhân: 

Họ tên: ………………… Giới tính:  ........................................................................  

Ngày sinh: .................................. Quốc tịch:  ...........................................................  

 (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân)
3
 số:.......; ngày cấp.......; Nơi cấp:  .........  

Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có): .........................................................................  

Địa chỉ thƣờng trú:  ...................................................................................................  

Chỗ ở hiện tại:  ..........................................................................................................  

Điện thoại: …………….  Fax: ……………….  Email:  ..........................................  

2. Đối với nhà đầu tƣ là doanh nghiệp/tổ chức: 

Tên doanh nghiệp/tổ chức:  

...(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)
4
 số: ....; ngày cấp: .........; Cơ quan 

cấp:....  

Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có): .........................................................................  

Địa chỉ trụ sở:  ...........................................................................................................  

Điện thoại: …………… Fax: ………………  Email: ……… Website (nếu có):  ..  

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đăng ký 

đầu tư, gồm: 

Họ tên: …………………………….  Giới tính:  ...................................................... 

                                                           
3
 Là một trong các loại giấy tờ sau: Định danh cá nhân, thẻ Căn cƣớc công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ 

chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác. 
4
 Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tƣơng 

đƣơng khác. 
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Chức danh: ……………… Ngày sinh: ............................... Quốc tịch: ................ 

 (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:.......; ngày cấp.......; Nơi cấp:  ..........  

Địa chỉ thƣờng trú:  ...................................................................................................  

Chỗ ở hiện tại:  ..........................................................................................................  

Điện thoại: ……………. Fax: ………………. Email:  ............................................  

II. NHÀ ĐẦU TƢ NHẬN CHUYỂN NHƢỢNG 

1. Đối với nhà đầu tƣ là cá nhân: 

Họ tên: ………………… Giới tính:  ........................................................................  

Ngày sinh: ……... ............ ... …………. Quốc tịch:  ................................................  

...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân)
3
 số:.......; ngày cấp.......; Nơi cấp:  ...  

Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có): .........................................................................  

Địa chỉ thƣờng trú:  ...................................................................................................  

Chỗ ở hiện tại:  ..........................................................................................................  

Điện thoại: …………….  Fax: ……………….  Email:  ..........................................  

2. Đối với nhà đầu tƣ là doanh nghiệp/tổ chức: 

Tên doanh nghiệp/tổ chức:  ......................................................................................  

...(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)
4
 số: ....; ngày cấp: .........; Cơ quan 

cấp:....  

Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có): .........................................................................  

Địa chỉ trụ sở:  ...........................................................................................................  

Điện thoại: ……… Fax: ………………  Email: ……… Website (nếu có):  ..........  

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đăng ký 

đầu tư, gồm: 

Họ tên: …………………………….  Giới tính:  ...................................................... 

Chức danh: ………………… Ngày sinh: ........................... Quốc tịch:  

...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:.......; ngày cấp.......; Nơi cấp:  ....  

Địa chỉ thƣờng trú:  ...................................................................................................  

Chỗ ở hiện tại:  ..........................................................................................................  

Điện thoại: ……………. Fax: ………………. Email:  ............................................  

Nhà đầu tƣ tiếp theo (nếu có): thông tin kê khai tƣơng tự nhƣ tại mục 1 và 2 ở 

trên. 

III. NỘI DUNG DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

1. Các Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trƣơng đầu tƣ (nếu có), Quyết 

định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tƣ (nếu có), Giấy chứng nhận đăng ký đầu 

tƣ/Giấy chứng nhận đầu tƣ/Giấy phép đầu tƣ/Giấy phép kinh doanh đã cấp: 

STT Tên Số giấy/Mã Ngày cấp Cơ quan Ghi chú 

                                                           
3
 Là một trong các loại giấy tờ sau: Định danh cá nhân, thẻ Căn cƣớc công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ 

chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác. 
4
 Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tƣơng 

đƣơng khác. 
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giấy số dự án cấp (Còn hoặc hết hiệu 

lực) 

      

      

  

2. Nội dung dự án đầu tƣ:  

- Tên dự án: ..........................................................................................................  

- Mục tiêu: ............................................................................................................  

- Tổng vốn đầu tƣ  ................................................................................................  

- Quy mô dự án: .................................................................................................... 

- Tiến độ: ..............................................................................................................  

- Địa điểm:  ..........................................................................................................  

- Thời hạn dự án:  .................................................................................................  

IV. DỰ ÁN CHUYỂN NHƢỢNG (đối với trƣờng hợp chuyển nhƣợng một phần 

dự án) 

1. Nội dung dự án dự kiến chuyển nhượng cho Nhà đầu tư nhận chuyển 

nhượng: 

- Tên dự án:.............................................................................................................. 

- Mục tiêu: .................................................................................................................  

- Tổng vốn đầu tƣ ......................................................................................................  

- Quy mô dự án: ........................................................................................................  

- Địa điểm: ................................................................................................................  

- Thời hạn dự án: .......................................................................................................  

- Hiện trạng đang thực hiện: .....................................................................................  

2. Nội dung dự án còn lại của Nhà đầu tư chuyển nhượng  

- Tên dự án: ...............................................................................................................  

- Mục tiêu: .................................................................................................................  

- Tổng vốn đầu tƣ ......................................................................................................  

- Quy mô dự án: ........................................................................................................  

- Địa điểm: ................................................................................................................  

- Thời hạn dự án: .......................................................................................................  

- Hiện trạng đang thực hiện: .....................................................................................  

V. GIẢI TRÌNH VỀ VIỆC CHUYỂN NHƢỢNG 

1. Lý do, cơ sở đề nghị chuyển nhƣợng. 

2. Giải trình về việc đáp ứng yêu cầu quy định tại các điểm b, c và d khoản 4 

Điều 33 và khoản 1 Điều 46 Luật Đầu tƣ. 

VI. CÁC NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH KHÁC (nếu có):  

Nhà đầu tƣ kê khai theo mẫu hƣớng dẫn tại Biểu A.I.11.h Phụ lục này. 
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VII. NHÀ ĐẦU TƢ CAM KẾT: 

1. Chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của 

hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền. 

2. Chấp hành các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Quyết 

định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trƣơng đầu tƣ (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều 

chỉnh) nhà đầu tƣ (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trƣơng đầu tƣ đồng 

thời với chấp thuận nhà đầu tƣ (nếu có), Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ/Giấy chứng 

nhận đầu tƣ/Giấy phép đầu tƣ/Giấy phép kinh doanh. 

3. Tiếp tục thực hiện dự án đã đƣợc ……. (cơ quan chấp thuận chủ trƣơng) chấp 

thuận chủ trƣơng dự án tại văn bản số……/QĐ…. ngày ….... theo đúng tiến độ đã 

đƣợc quy định và đáp ứng các điều kiện sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất 

đai, nhà ở, xây dựng, kinh doanh bất động sản, điều kiện đầu tƣ kinh doanh (nếu có) và 

điều kiện khác theo quy định của pháp luật liên quan. 

VIII. HỒ SƠ KÈM THEO 

1. Các văn bản kèm theo quy định tại khoản 5 Điều 48 Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP .  

2. Các tài liệu khác có liên quan (nếu có). 

 

 

Nhà đầu tƣ chuyển nhƣợng 

Từng nhà đầu tƣ ký, ghi rõ họ tên, 

chức danh và đóng dấu (nếu có). 

... ……., ngày ….. tháng ….. năm … 

Nhà đầu tƣ nhận chuyển nhƣợng 

Từng nhà đầu tƣ ký, ghi rõ họ tên, chức danh và 

đóng dấu (nếu có) 
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Mẫu A.I.12 

Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tƣ đến thời điểm điều chỉnh 

(Khoản 1 Điều 44, Khoản 2 Điều 47 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

(kèm theo văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày… tháng… 

năm …) 

 

Kính gửi: ………..(Tên cơ quan đăng ký đầu tư) 

 

Tổ chức kinh tế thực hiện dự án (nêu tên của tổ chức) báo cáo về tình hình hoạt 

động của dự án (tên dự án, mã số dự án, ngày cấp, cơ quan cấp) đến ngày.... tháng.... 

năm .... với các nội dung cụ thể dƣới đây: 

1. Tiến độ thực hiện dự án: (ghi theo mốc thời điểm tháng (hoặc quý)/năm. Ví 

dụ: tháng 01 (hoặc quý I)/2021):  

a) Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn: 

Tổng vốn đầu tƣ đã thực hiện (ghi số vốn đã thực hiện và tỷ lệ so với tổng vốn 

đầu tư đăng ký): ........., trong đó:   

- Vốn góp (ghi rõ số vốn góp đã góp của từng nhà đầu tư và thời điểm hoàn tất 

việc góp vốn):  

- Vốn huy động (ghi số giá trị đã huy động và nguồn vốn) trong đó: 

+Vốn vay từ các tổ chức tín dụng : ........................................................................  

+Vốn huy động từ cổ đông, thành viên, từ các chủ thể khác : ...............................  

+ Vốn huy động từ nguồn khác (ghi rõ nguồn) : ....................................................   

- Lợi nhuận để lại của nhà đầu tƣ để tái đầu tƣ (nếu có):  ........................................                                                                                                                                                                                                                                                        

b) Tiến độ thực các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tƣ; 

c) Tiến độ xây dựng cơ bản và đƣa công trình vào hoạt động hoặc khai thác vận 

hành (nếu có); 

d) Sơ bộ phƣơng án phân kỳ đầu tƣ hoặc phân chia dự án thành phần (nếu có); 

(Trường hợp dự án đầu tư chia thành nhiều giai đoạn thì phải ghi rõ tiến độ thực 

hiện từng giai đoạn). 

2. Tiến độ thực hiện các nội dung khác đƣợc quy định tại Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tƣ hoặc Quyết định chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ (nếu có):  

- Việc đăng ký tài khoản báo cáo tình hình thực hiện dự án trên trang web của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tƣ 

- Việc thực hiện các quy định về cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động… 
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3. Sơ lƣợc tình hình hoạt động của dự án tính từ thời điểm thực hiện báo cáo 

gần nhất trên trang điện tử www.dautunuocngoai.gov.vn hoặc gần nhất báo cáo 

tại lần điều chỉnh dự án đầu tƣ gần nhất: 

- Doanh thu:  .............................................................................................................  

- Giá trị xuất, nhập khẩu:  .........................................................................................  

- Lợi nhuận: ...............................................................................................................  

- Ƣu đãi đầu tƣ đƣợc hƣởng: .....................................................................................  

- Số lao động sử dụng: Tổng số lao động, ngƣời Việt Nam, ngƣời nƣớc ngoài 

(nếu có); mức thu nhập bình quân của ngƣời lao động  ....................................................  

- Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính:  ................................................................  

- Các khoản thuế, phí, tiền thuê đất đã nộp: .............................................................  

- Các khoản thuế, phí, tiền thuê đất còn nợ (nếu có):  ..............................................  

- Các nghĩa vụ tài chính với các bên liên quan khác (nếu có): lƣơng đối với ngƣời 

lao động, các khoản phải trả cho bên thứ ba .....................................................................  

- Tình hình chấp hành các quy định pháp luật về môi trƣờng, xây dựng…và các 

quy định pháp luật khác 

 

 ... ……., ngày ….. tháng ….. năm …… 

Nhà đầu tƣ/Tổ chức kinh tế thực hiện dự án 

Từng nhà đầu tƣ/Ngƣời đại diện theo pháp luật của 

Tổ chức kinh tế ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng 

dấu (nếu có). 
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9. Chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ của Ủy ban nhân dân tỉnh. Mã số 

TTHC 1.009645.000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bƣớc 1: Nhà đầu tƣ lập trực tuyến văn bản đề xuất thực hiện dự án trên 

Cổng dịch vụ công hoặc gửi văn bản qua dịch vụ bƣu chính công ích, hoặc gửi 

văn bản trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tại Trung 

tâm Phục vụ hành chính công, Địa chỉ, số 727, QL 14, phƣờng Tân Bình, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phƣớc.    

- Bƣớc 2: Trong thời hạn 03 ngày, Sở Kế hoạch và Đầu tƣ gửi hồ sơ lấy ý 

kiến thẩm định của các sở, Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi dự kiến thực hiện dự 

án và các cơ quan có liên quan về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nƣớc của 

cơ quan đó theo quy định tại khoản 6 hoặc khoản 8 Điều 31 của Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP. 

- Bƣớc 3: Trong thời hạn 07 ngày, Cơ quan đƣợc lấy ý kiến có ý kiến 

thẩm định về nội dung thuộc phạm vi quản lý nhà nƣớc của mình, gửi Sở Kế 

hoạch và Đầu tƣ.  

- Bƣớc 4: Trong thời hạn 15 ngày, Sở Kế hoạch và Đầu tƣ lập báo cáo 

thẩm định gồm các nội dung thẩm định theo quy định tại khoản 6 hoặc khoản 8 

Điều 31 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP, trình Ủy ban nhân dân tỉnh.  

- Bƣớc 5: Trong thời hạn 05 ngày, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét chấp 

thuận chủ trƣơng đầu tƣ đối với dự án gồm những nội dung quy định tại khoản 7 

Điều 32 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công; 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ  của Sở Kế hoạch 

và Đầu tƣ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.  

c) Thành phần, số lƣợng  hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

- Hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ dự án đầu tƣ do nhà đầu tƣ 

đề xuất bao gồm: 

+ Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tƣ, gồm cả cam kết chịu mọi chi 

phí, rủi ro nếu dự án không đƣợc chấp thuận; 

+ Tài liệu về tƣ cách pháp lý của nhà đầu tƣ; 

+ Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tƣ gồm ít nhất một 

trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tƣ; cam kết 

hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; 

bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tƣ; tài liệu khác chứng minh năng lực 

tài chính của nhà đầu tƣ; 

+ Đề xuất dự án đầu tƣ gồm các nội dung chủ yếu sau: nhà đầu tƣ hoặc 

hình thức lựa chọn nhà đầu tƣ, mục tiêu đầu tƣ, quy mô đầu tƣ, vốn đầu tƣ và 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=258021
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phƣơng án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, thông tin về hiện 

trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án và đề xuất nhu cầu sử dụng đất 

(nếu có), nhu cầu về lao động, đề xuất hƣởng ƣu đãi đầu tƣ, tác động, hiệu quả 

kinh tế - xã hội của dự án, đánh giá sơ bộ tác động môi trƣờng (nếu có) theo quy 

định của pháp luật về bảo vệ môi trƣờng. 

Trƣờng hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền 

khả thi thì nhà đầu tƣ đƣợc nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất 

dự án đầu tƣ; 

+ Trƣờng hợp dự án đầu tƣ không đề nghị Nhà nƣớc giao đất, cho thuê 

đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử 

dụng đất hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án 

đầu tƣ; 

+ Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tƣ đối với dự 

án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về 

chuyển giao công nghệ; 

+ Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tƣ theo hình thức hợp đồng BCC; 

+ Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tƣ, yêu cầu về điều kiện, năng lực 

của nhà đầu tƣ theo quy định của pháp luật (nếu có). 

+ Tài liệu, giấy tờ giải trình đề xuất hình thức lựa chọn nhà đầu tƣ theo 

quy định tại các khoản 1 và 2 Điều 33 Luật Đầu tƣ gồm: 

i) Bản sao Danh mục dự án thu hồi đất đã đƣợc Hội đồng nhân dân tỉnh 

thông qua; giấy tờ chứng minh đấtđã đƣợc giải phóng mặt bằng (nếu có), tài liệu 

giải trình khác (nếu có) trong trƣờng hợp đề xuất lựa chọn nhà đầu tƣ thông qua 

hình thức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai; 

ii) Bản sao Danh mục dự án thu hồi đất đã đƣợc Hội đồng nhân dân tỉnh 

thông qua; giấy tờ chứng minh đất chƣa đƣợc giải phóng mặt bằng(nếu có), tài 

liệu giải trình khác (nếu có) trong trƣờng hợp đề xuất lựa chọn nhà đầu tƣ thông 

qua đấu thầu dự án có sử dụng đất. Trong trƣờng hợp này, đề xuất dự án đầu tƣ 

xác định sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án đƣợc xác định trên cơ sở tổng mức 

đầu tƣ của dự án theo quy định của pháp luật về xây dựng, không bao gồm chi 

phí bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ. 

Trƣờng hợp đấu thầu lựa chọn nhà đầu tƣ theo quy định của pháp luật về 

xã hội hóa, pháp luật chuyên ngành, tài liệu giải trình căn cứ pháp lý và điều 

kiện áp dụng hình thức lựa chọn nhà đầu tƣ thông qua đấu thầu theo quy định 

của pháp luật về xã hội hóa, pháp luật chuyên ngành; 

iii) Tài liệu chứng minh dự án không thuộc Danh mục dự án thu hồi đất đã 

đƣợc Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua; bản sao hợp lệQuyết định giao đất hoặc 

quyết định cho thuê đất, hợp đồng cho thuê quyền sử dụng đất hoặc Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng 

đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và tài sản khác 

gắn liền với đất trong trƣờng hợp đề xuất chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ đồng 
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thời với chấp thuận nhà đầu tƣ đối với nhà đầu tƣ có quyền sử dụng đất theo quy 

định tại điểm a khoản 4 Điều 29 của Luật Đầu tƣ; 

iiii) Bản sao hợp lệ văn bản của Ủy ban nhân dân cấp có thẩm quyền chấp 

thuận việc nhận chuyển nhƣợng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất để thực 

hiện dự án đầu tƣ và bản sao hợp lệ các giấy tờ, văn bản khác thỏa thuận sử 

dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tƣ trong trƣờng hợp đề xuất chấp thuận 

chủ trƣơng đầu tƣ đồng thời với chấp thuận nhà đầu tƣ đối với nhà đầu tƣ nhận 

chuyển nhƣợng, nhận góp vốn, thuê quyền sử dụng đất nông nghiệp để thực hiện 

dự án đầu tƣ sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp theo quy định tại điểm b 

khoản 4 Điều 29 của Luật Đầu tƣ. 

+ Đối với dự án đầu tƣ xây dựng nhà ở, khu đô thị, ngoài các nội dung 

quy định tại điểm d khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 33 Luật Đầu tƣ, đề xuất dự án 

đầu tƣ bổ sung các nội dung: thuyết minh việc triển khai dự án đầu tƣ đáp ứng 

mục tiêu, định hƣớng phát triển đô thị, chƣơng trình, kế hoạch phát triển nhà ở; 

dự kiến phân chia dự án thành phần (nếu có); sơ bộ phƣơng án phân kỳ đầu tƣ 

bảo đảm yêu cầu đồng bộ; sơ bộ cơ cấu sản phẩm nhà ở và việc dành quỹ đất 

phát triển nhà ở xã hội; sơ bộ phƣơng án đầu tƣ xây dựng, quản lý hạ tầng đô thị 

trong và ngoài phạm vi dự án. Đối với các dự án đầu tƣ xây dựng còn lại thì bổ 

sungdự kiến phân chia dự án thành phần (nếu có); 

+ Trƣờng hợp dự án đầu tƣ do nhà đầu tƣ đề xuất hoặc cơ quan nhà nƣớc 

có thẩm quyền lập, trong đó đề xuất lựa chọn nhà đầu tƣ theo quy định của pháp 

luật về đấu thầu, ngoài các nội dung quy định tại điểm d khoản 1, điểm b khoản 2 

Điều 33 Luật Đầu tƣ, đề xuất dự án đầu tƣ bổ sung sơ bộ tổng chi phí thực hiện 

dự án theo quy định pháp luật về đấu thầu. Sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án 

đƣợc xác định trên cơ sở tổng mức đầu tƣ của dự án theo quy định của pháp luật 

về xây dựng, không bao gồm chi phí bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ. 

- Hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ dự án đầu tƣ do cơ quan nhà 

nƣớc có thẩm quyền lập bao gồm: 

+ Tờ trình chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ; 

+ Đề xuất dự án đầu tƣ gồm các nội dung chủ yếu sau: mục tiêu đầu tƣ, 

quy mô đầu tƣ, vốn đầu tƣ, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, tác động, hiệu 

quả kinh tế - xã hội của dự án; thông tin về hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm 

thực hiện dự án, điều kiện thu hồi đất đối với dự án thuộc diện thu hồi đất, dự 

kiến nhu cầu sử dụng đất (nếu có); đánh giá sơ bộ tác động môi trƣờng (nếu có) 

theo quy định của pháp luật về bảo vệ môi trƣờng; dự kiến hình thức lựa chọn 

nhà đầu tƣ và điều kiện đối với nhà đầu tƣ (nếu có); cơ chế, chính sách đặc biệt 

(nếu có). 

Trƣờng hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền 

khả thi thì cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền đƣợc sử dụng báo cáo nghiên cứu 

tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tƣ. 

* Số lƣợng hồ sơ: File lƣu hồ sơ dạng tập tin PDF nộp trực tuyến và 02 

bộ hồ sơ gốc gửi qua hệ thống bƣu chính. 

d) Thời hạn giải quyết:  
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- Thời gian thẩm định: Không quá 15 ngày. 

- Thời hạn phê duyệt chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ: Không quá 05 ngày. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Nhà đầu tƣ; 

e) Cơ quan thực hiện: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Quyết định chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ của Ủy ban nhân dân tỉnh theo 

Mẫu A.II.1 ban hành kèm theo Thông tƣ số 03/2021/TT-BKHĐT hoặc Văn bản 

thông báo từ chối chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ (nêu rõ lý do). 

h) Lệ phí: Không có. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tƣ theo Mẫu A.I.1 ban hành kèm 

theo Thông tƣ số 03/2021/TT-BKHĐT; 

- Đề xuất dự án đầu tƣ đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ trƣơng 

đầu tƣ do cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền lập (Điểm b khoản 2 Điều 33 Luật 

Đầu tƣ) theo Mẫu A.I.2 ban hành kèm theo Thông tƣ số 03/2021/TT-BKHĐT. 

- Đề xuất dự án đầu tƣ đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ 

do nhà đầu tƣ đề xuất (Điểm d khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tƣ) theo Mẫu A.I.3 ban 

hành kèm theo Thông tƣ số 03/2021/TT-BKHĐT. 

k)Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: 

Dự án đầu tƣ thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ của Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đầu tƣ số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tƣ. 

- Thông tƣ số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trƣởng Bộ Kế 

hoạch và Đấu tƣ quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tƣ 

tại Việt Nam, đầu tƣ từ Việt Nam ra nƣớc ngoài và xúc tiến đầu tƣ. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Mẫu A.I.1  

Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tƣ  

 (Điểm a khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tư, Khoản 1 Điều 36 Nghị định số 31/2021/NĐ-

CP) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

 

Kính gửi: ……….. (Bộ Kế hoạch và Đầu tư/Tên cơ quan đăng ký đầu tư) 

 

Nhà đầu tƣ đề nghị thực hiện dự án đầu tƣ với các nội dung nhƣ sau:  

I. NHÀ ĐẦU TƢ 

1. Nhà đầu tƣ thứ nhất:  

a) Đối với nhà đầu tư là cá nhân: 

Họ tên: …………………Giới tính: .. 

Ngày sinh: .......... ………….Quốc tịch:... 

...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân
1
)  số:.......; ngày cấp.......; Nơi cấp: .. 

Địa chỉ thƣờng trú:... 

Chỗ ở hiện tại: ... 

Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có): .........................................................................  

Điện thoại: …………….Fax: ……………….Email: ... 

b) Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức: 

Tên doanh nghiệp/tổ chức: ... 

...(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức
2
) số: ......; ngày cấp: ......; Cơ quan cấp: 

Địa chỉ trụ sở: .. 

Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có): ... 

Điện thoại: ……………Fax: ……………… Email: ……… Website (nếu có): .....  

Tỷ lệ nắm giữ vốn điều lệ của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài trong doanh nghiệp/tổ chức 

(chỉ áp dụng đối với trường hợp nhà đầu tư là doanh nghiệp/tổ chức thành lập tại Việt 

Nam.
3
): 

STT Tên nhà đầu tƣ Quốc Số vốn góp  Tỷ lệ (%) 

                                                           
1
 Là một trong các loại giấy tờ sau: Định danh cá nhân, thẻ Căn cƣớc công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ 

chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác. 
2
 Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tƣơng 

đƣơng khác. 

 
3
 Đính kèm danh sách thành viên, cổ đông nƣớc ngoài đối với trƣờng hợp là Công ty TNHH, Công ty cổ phần. 
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nƣớc ngoài tịch VNĐ Tƣơng đƣơng 

USD 

      

Tỷ lệ thành viên hợp danh là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài trong công ty hợp danh (chỉ 

áp dụng đối với trường hợp nhà đầu tư là công ty hợp danh thành lập tại Việt Nam):  ..  

Thông tin về người đại diện theo pháp luật/đại diện theo ủy quyền của doanh 

nghiệp/tổ chức đăng ký đầu tư, gồm: 

Họ tên: …………………Giới tính:  .........................................................................  

Ngày sinh: .......... ………….Quốc tịch: ....................................................................  

 (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:.......; ngày cấp.......; Nơi cấp:  ..........  

Địa chỉ thƣờng trú: ....................................................................................................  

Chỗ ở hiện tại:  ..........................................................................................................  

Điện thoại: …………….Fax: ……………….Email:  ..............................................  

2. Nhà đầu tƣ tiếp theo (nếu có): kê khai thông tin tƣơng tự nhƣ nội dung đối 

với nhà đầu tƣ thứ nhất. 

II.THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC KINH TẾ DỰ KIẾN THÀNH LẬP (đối với 

nhà đầu tư nước ngoài đầu tư theo hình thức thành lập tổ chức kinh tế) 

1. Tên tổ chức kinh tế:  ...........................................................................................  

2. Loại hình tổ chức kinh tế ...................................................................................  

3. Vốn điều lệ:…….. (bằng chữ) đồng và tƣơng đƣơng …… (bằng chữ) đô la 

Mỹ (tỷ giá..... ngày..... của.......). 

4. Tỷ lệ góp vốn điều lệ của từng nhà đầu tƣ: 

STT Tên nhà đầu tƣ Số vốn góp Tỷ lệ (%) 

VNĐ Tƣơng đƣơng USD 

     

III. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

1. Tên dự án, địa điểm thực hiện dự án:  

1.1. Tên dự án:  .........................................................................................................  

1.2. Địa điểm thực hiện dự án:  .................................................................................  

(Đối với dự án ngoài KCN, KCX, KCNC, KKT: ghi số nhà, đường phố/xóm, 

phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố. Đối với dự án trong KCN, KCX, KCNC, KKT: 

ghi số, đường hoặc lô…, tên khu, quận/huyện, tỉnh/thành phố). 

2. Mục tiêu dự án:  

STT Mục tiêu hoạt động 

 

Mã ngành theo VSIC 

(Mã ngành cấp 4) 

Mã ngành CPC (*) 

(đối với ngành nghề có mã 

CPC, nếu có) 

1 ……….   

2 ……….   
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Ghi chú:  

- Ngành kinh doanh ghi đầu tiên là ngành kinh doanh chính của dự án. 

- (*) Chỉ ghi mã ngành CPC đối với các mục tiêu hoạt động thuộc ngành, nghề 

tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài. 

3. Quy mô dự án: 

Miêu tả quy mô bằng các tiêu chí (nếu có): 

- Diện tích: liệt kê cụ thể diện tích đất, mặt nƣớc, mặt bằng dự kiến sử dụng (m
2
 hoặc 

ha); 

- Diện tích đất phù hợp quy hoạch: m
2
 (trừ diện tích đất thuộc lộ giới hoặc diện 

tích đất không phù hợp quy hoạch); 

- Công suất thiết kế; 

- Sản phẩm, dịch vụ cung cấp; 

- Quy mô kiến trúc xây dựng dự kiến (diện tích xây dựng, diện tích sàn, số tầng, 

chiều cao công trình, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất…); 

Trường hợp dự án có nhiều giai đoạn, từng giai đoạn được miêu tả như trên. 

Trong trường hợp có mục tiêu đầu tư xây dựng nhà ở (để bán, cho thuê, cho thuê 

mua), khu đô thị đề nghị ghi rõ: 

- Diện tích đất xây dựng:…. m
2
; 

- Diện tích sàn xây dựng nhà ở:…. m
2
; 

- Loại nhà ở (nhà liền kề, căn hộ chung cƣ, biệt thự … theo quy định của Luật 

Nhà ở); 

- Số lƣợng nhà ở: ………… căn; 

- Quy mô dân số: …… ngƣời; 

- Vị trí dự án thuộc khu vực đô thị:…..(có/không); 

- Dự án thuộc phạm vi bảo vệ của di tích đƣợc cấp có thẩm quyền công nhận là 

di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt:…..(có/không); 

- Dự án thuộc khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử (đƣợc xác định 

trong đồ án quy hoạch đô thị) của đô thị loại đặc biệt:…..(có/không); 

4. Vốn đầu tƣ và phƣơng án huy động vốn:  

4.1. Tổng vốn đầu tƣ: …....(bằng chữ) đồng và tƣơng đƣơng …… (bằng chữ) đô la 

Mỹ (tỷ giá..... ngày..... của.......), trong đó:  

- Vốn góp của nhà đầu tƣ:...(bằng chữ) đồng và tƣơng đƣơng … (bằng chữ) đô la 

Mỹ.  

- Vốn huy động: ……. (bằng chữ) đồng và tƣơng đƣơng … (bằng chữ) đô la Mỹ, 

trong đó: 

+ Vốn vay từ các tổ chức tín dụng : .......................................................................  

+ Vốn huy động từ cổ đông, thành viên, từ các chủ thể khác : ..............................  

+ Vốn huy động từ nguồn khác (ghi rõ nguồn) : ....................................................  

- Lợi nhuận để lại của nhà đầu tƣ để tái đầu tƣ (nếu có):  ........................................  

4.2. Nguồn vốn đầu tƣ: 

a) Vốn góp để thực hiện dự án (ghi chi tiết theo từng nhà đầu tư): 

STT Tên nhà đầu 

tƣ 

Số vốn góp  Tỷ lệ (%) 

 

Phƣơng 

thức góp 

vốn (*) 

Tiến độ góp 

vốn VNĐ Tƣơng 

đƣơng 

USD 

       

       

Ghi chú:  
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(*) Phương thức góp vốn: ghi giá trị bằng tiền mặt, máy móc thiết bị, giá trị 

quyền sử dụng đất, bí quyết công nghệ, ............................................................................  

b) Vốn huy động: ghi rõ số vốn, phƣơng án huy động (vay từ tổ chức tín 

dụng/công ty mẹ,…) và tiến độ dự kiến.  

c) Lợi nhuận để lại của nhà đầu tƣ để tái đầu tƣ (nếu có):  ......................................  

5. Thời hạn hoạt động của dự án: .........................................................................  
6. Tiến độ thực hiện dự án: (ghi theo mốc thời điểm tháng (hoặc quý)/năm. Ví 

dụ: tháng 01 (hoặc quý I)/2021):  

a) Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn; 

b) Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tƣ; 

c) Tiến độ xây dựng cơ bản và đƣa công trình vào hoạt động hoặc khai thác vận 

hành (nếu có); 

d) Sơ bộ phƣơng án phân kỳ đầu tƣ hoặc phân chia dự án thành phần (nếu có); 

(Trường hợp dự án đầu tư chia thành nhiều giai đoạn thì phải ghi rõ tiến độ thực hiện 

từng giai đoạn). 

IV. NHÀ ĐẦU TƢ/TỔ CHỨC KINH TẾ CAM KẾT 

1. Chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của 

hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền. 

2. Tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam và Quyết định chấp thuận chủ 

trƣơng đầu tƣ/ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ. 

3. Cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu dự án không đƣợc chấp thuận. 

4. Đối với nhà đầu tƣ là công dân Việt Nam đồng thời có quốc tịch nƣớc ngoài: 

Trƣờng hợp lựa chọn áp dụng điều kiện tiếp cận thị trƣờng và thủ tục đầu tƣ nhƣ quy 

định đối với nhà đầu tƣ trong nƣớc, thì từ bỏ tất cả các quyền và lợi ích của nhà đầu tƣ 

nƣớc ngoài theo pháp luật trong nƣớc hoặc theo bất kỳ điều ƣớc quốc tế nào có thể áp 

dụng đối với nhà đầu tƣ đó. 

V. HỒ SƠ KÈM THEO 

1. Các văn bản quy định tại khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tƣ. 

2. Các văn bản quy định tại các khoản 2 Điều 31 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP 

đối với dự án thuộc diện chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ (nếu có). 

3. Các văn bản theo pháp luật về xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản đối 

với các dự án đầu tƣ xây dựng nhà ở, khu đô thị, kinh doanh bất động sản.  

4. Các hồ sơ liên quan khác (nếu có).   

 

 ……., ngày ….. tháng …..năm…… 

Nhà đầu tƣ 

(Từng nhà đầu tư ký, ghi rõ họ tên, chức 

danh và đóng dấu (nếu có)) 
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Mẫu A.I.2 

Đề xuất dự án đầu tƣ  

(Dự án thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư do cơ quan có thẩm quyền lập) 

(Điểm b khoản 2 Điều 33 Luật Đầu tư) 

 

ĐỀ XUẤT DỰ ÁN ĐẦU TƢ 
5 

(Ngày .... tháng ... năm....) 

 

1. Tên dự án (nếu có): ..............................................................................................  

2. Mục tiêu hoạt động của dự án: ..........................................................................  

3. Địa điểm thực hiện dự án:  .................................................................................  

(Đối với dự án ngoài KCN, KCX, KCNC, KKT: ghi số nhà, đường phố/xóm, 

phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố. Đối với dự án trong KCN, KCX, KCNC, KKT: 

ghi số, đường hoặc lô…, tên khu, quận/huyện, tỉnh/thành phố). 

4. Quy mô dự án:  

Miêu tả quy mô bằng các tiêu chí (nếu có): 

- Diện tích đất, mặt nƣớc, mặt bằng dự kiến sử dụng (m
2
 hoặc ha); 

- Diện tích đất phù hợp quy hoạch sử dụng đất: …..m
2
 (trừ diện tích đất thuộc lộ 

giới hoặc diện tích đất không phù hợp quy hoạch); 

- Công suất thiết kế; 

- Sản phẩm, dịch vụ cung cấp; 

- Quy mô kiến trúc xây dựng dự kiến (diện tích xây dựng, diện tích sàn, số tầng, 

chiều cao công trình, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất…); 

Trƣờng hợp dự án có nhiều giai đoạn, từng giai đoạn đƣợc miêu tả nhƣ trên. 

Trong trường hợp có mục tiêu đầu tư xây dựng nhà ở (để bán, cho thuê, cho thuê 

mua), khu đô thị đề nghị ghi rõ: 

- Diện tích đất xây dựng:…. m
2
; 

- Diện tích sàn xây dựng nhà ở:…. m
2
; 

- Loại nhà ở (nhà liền kề, căn hộ chung cƣ, biệt thự … theo quy định của Luật 

Nhà ở); 

- Số lƣợng nhà ở: ………… căn; 

- Quy mô dân số: …… ngƣời; 

                                                           
5
 Trƣờng hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thì cơ quan nhà nƣớc có thẩm 

quyền đƣợc sử dụng báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất dự án đầu tƣ này.  

TÊN CƠ QUAN ĐỀ 

XUẤT DỰ ÁN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

Số:….…  
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- Vị trí dự án thuộc khu vực đô thị:…..(có/không); 

- Dự án thuộc phạm vi bảo vệ của di tích đƣợc cấp có thẩm quyền công nhận là 

di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt:…..(có/không); 

- Dự án thuộc khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử (đƣợc xác định 

trong đồ án quy hoạch đô thị) của đô thị loại đặc biệt:…..(có/không); 

5. Tổng vốn đầu tƣ dự kiến: (tổng vốn bằng VNĐ) ...............................................  

(Trong trường hợp đề xuất lựa chọn nhà đầu tư theo quy định của pháp luật về 

đấu thầu, đề nghị bổ sung sơ bộ tổng chi phí thực hiện dự án được xác định trên cơ sở 

tổng mức đầu tư của dự án theo quy định pháp luật về xây dựng, không bao gồm chi phí 

bồi thường, hỗ trợ, tái định cư). 

6. Thời hạn hoạt động của dự án:  ........................................................................  

7. Tiến độ thực hiện dự án (ghi theo mốc thời điểm tháng (hoặc quý)/năm. Ví 

dụ: tháng 01 (hoặc quý I)/2021):  

a) Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn (nếu có); 

b) Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án; 

c) Tiến độ xây dựng cơ bản và đƣa công trình vào hoạt động hoặc khai thác vận 

hành (nếu có); 

d) Sơ bộ phƣơng án phân kỳ đầu tƣ hoặc phân chia dự án thành phần (nếu có); 

(Trường hợp dự án chia thành nhiều giai đoạn thì phải ghi rõ tiến độ thực hiện 

từng giai đoạn). 

8. Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án: 

Những tác động quan trọng nhất do dự án mang lại cho phát triển kinh tế - xã hội 

của địa phƣơng, ngành (tạo việc làm, nộp ngân sách, xuất khẩu, chuyển giao công 

nghệ, ....). 

9. Thông tin về đất đai: 

a) Hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án theo quy định của pháp 

luật về đất đai; 

b) Điều kiện thu hồi đất đối với dự án thuộc diện thu hồi đất; 

c) Dự kiến nhu cầu sử dụng đất (nếu có); 

d) Dự kiến sơ bộ phƣơng án bồi thƣờng, hỗ trợ, tái định cƣ đối với trƣờng hợp 

chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng vào các 

mục đích khác đối với trƣờng hợp các dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trƣơng 

đầu tƣ của Quốc hội, Thủ tƣớng Chính phủ (nếu có). 

10. Giải trình về sự phù hợp của dự án với quy hoạch có liên quan. 

11. Đánh giá sơ bộ tác động môi trƣờng (nếu có) theo quy định pháp luật về 

bảo vệ môi trƣờng. 

12. Dự kiến hình thức lựa chọn nhà đầu tƣ và điều kiện đối với nhà đầu tƣ (nếu 

có). 
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13. Yêu cầu về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tƣ (đối với dự án thuộc diện 

thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về chuyển giao công 

nghệ), (nếu có). 

14. Đối với dự án đầu tƣ xây dựng, đề nghị bổ sung các nội dung: 

a) Đối với dự án đầu tƣ xây dựng nhà ở, khu đô thị: bổ sung thuyết minh việc đáp 

ứng mục tiêu, định hƣớng phát triển đô thị, chƣơng trình, kế hoạch phát triển nhà ở; dự 

kiến phân chia dự án thành phần (nếu có); sơ bộ phƣơng án phân kỳ đầu tƣ bảo đảm 

yêu cầu đồng bộ; sơ bộ cơ cấu sản phẩm nhà ở và việc dành quỹ đất phát triển nhà ở 

xã hội; sơ bộ phƣơng án đầu tƣ xây dựng, quản lý hạ tầng đô thị trong và ngoài phạm 

vi dự án, trong đó đề xuất sơ bộ phần hạ tầng đô thị mà nhà đầu tƣ giữ lại để đầu tƣ 

kinh doanh, phần hạ tầng đô thị mà nhà đầu tƣ có trách nhiệm bàn giao hoặc đề xuất 

bàn giao cho địa phƣơng; 

b) Đối với các dự án đầu tƣ xây dựng không thuộc trƣờng hợp quy định tại điểm 

a khoản này: bổ sung dự kiến phân chia dự án thành phần (nếu có). 

15. Cơ chế, chính sách đặc biệt (nếu có). 

16. Hồ sơ kèm theo 

a) Các văn bản quy định tại khoản 2 Điều 33 Luật Đầu tƣ;  

b) Các văn bản quy định tại khoản 2 Điều 31 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP; 

b) Các văn bản theo pháp luật về xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản đối 

với các dự án đầu tƣ xây dựng nhà ở, khu đô thị, kinh doanh bất động sản; 

c) Các hồ sơ liên quan khác (nếu có). 

 ……., ngày ….. tháng …..năm…… 

Tên cơ quan đề xuất dự án 

(Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu) 
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10. Điều chỉnh dự án đầu tƣ thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ 

trƣơng đầu tƣ của Ủy ban nhân dân tỉnh. Mã số TTHC 

1.009646.000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bƣớc 1: Nhà đầu tƣ lập trực tuyến văn bản đề xuất thực hiện dự án trên 

Cổng dịch vụ công hoặc gửi văn bản qua dịch vụ bƣu chính công ích, hoặc gửi 

văn bản trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tại Trung 

tâm Phục vụ hành chính công, Địa chỉ, số 727, QL 14, phƣờng Tân Bình, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phƣớc. 

- Bƣớc 2: Trong thời hạn 03 ngày, Sở Kế hoạch và Đầu tƣ gửi hồ sơ cho 

cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 33 của 

Nghị định số 31/2021/NĐ-CP để lấy ý kiến về những nội dung điều chỉnh dự án 

đầu tƣ. 

- Bƣớc 3: Trong thời hạn 07 ngày, Các cơ quan đƣợc lấy ý kiến có ý kiến 

về nội dung điều chỉnh dự án thuộc phạm vi quản lý nhà nƣớc của cơ quan đó.  

- Bƣớc 4: Trong thời hạn 15 ngày, Sở Kế hoạch và Đầu tƣ lập báo cáo 

thẩm định các nội dung điều chỉnh dự án đầu tƣ để trình Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Bƣớc 5: Trong thời hạn 05 ngày, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chấp 

thuận điều chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ.  

b) Cách thức thực hiện: 

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công; 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ  của Sở Kế hoạch 

và Đầu tƣ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.  

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

+ Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tƣ;  

+ Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tƣ đến thời điểm điều chỉnh;  

+ Quyết định của nhà đầu tƣ về việc điều chỉnh dự án đầu tƣ đối với nhà 

đầu tƣ là tổ chức; 

+ Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh những 

nội dung quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tƣ 

(nếu có).      

* Số lƣợng hồ sơ: File lƣu hồ sơ dạng tập tin PDF nộp trực tuyến và 02 

bộ hồ sơ gốc gửi qua hệ thống bƣu chính. 

d) Thời hạn giải quyết:  

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=258022


228 

 

 

- Thời gian thẩm định: Không quá 15 ngày. 

- Thời hạn phê duyệt quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ: 

Không quá 05 ngày. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Nhà đầu tƣ; 

e) Cơ quan thực hiện: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ của Ủy ban nhân dân 

tỉnh theo Mẫu A.II.2 ban hành kèm theo Thông tƣ số 03/2021/TT-BKHĐT. 

h) Lệ phí: Không có 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tƣ (áp dụng đối với trƣờng hợp  

điều chỉnh khác) theo Mẫu A.I.11.h ban hành kèm theo Thông tƣ số 

03/2021/TT-BKHĐT. 

- Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tƣ đến thời điểm điều chỉnh theo 

Mẫu A.I.12 ban hành kèm theo Thông tƣ số 03/2021/TT-BKHĐT. 

k)Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:  

Dự án đầu tƣ thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ của Ủy ban 

nhân dân tỉnh và đƣợc nhà đầu tƣ thực hiện điều chỉnh thuộc một trong các 

trƣờng hợp: 

- Thay đổi mục tiêu đã đƣợc quy định tại văn bản chấp thuận chủ trƣơng 

đầu tƣ; bổ sung mục tiêu thuộc diện chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ; 

- Thay đổi quy mô diện tích đất sử dụng trên 10% hoặc trên 30 ha, thay 

đổi địa điểm đầu tƣ; 

- Thay đổi tổng vốn đầu tƣ từ 20% trở lên làm thay đổi quy mô dự án đầu tƣ; 

- Kéo dài tiến độ thực hiện dự án đầu tƣ mà tổng thời gian đầu tƣ dự án 

vƣợt quá 12 tháng so với tiến độ thực hiện dự án đầu tƣ quy định tại văn bản 

chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ lần đầu; 

- Điều chỉnh thời hạn hoạt động của dự án đầu tƣ; 

- Thay đổi công nghệ đã đƣợc thẩm định, lấy ý kiến trong quá trình chấp 

thuận chủ trƣơng đầu tƣ; 
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- Thay đổi nhà đầu tƣ của dự án đầu tƣ đƣợc chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ 

đồng thời với chấp thuận nhà đầu tƣ trƣớc khi dự án khai thác, vận hành hoặc 

thay đổi điều kiện đối với nhà đầu tƣ (nếu có). 

Thủ tục này cũng áp dụng đối với dự án đầu tƣ thuộc diện quyết định chủ 

trƣơng đầu tƣ, chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ hoặc chấp thuận đầu tƣ theo quy 

định pháp luật về đầu tƣ, nhà ở, đô thị và xây dựng trƣớc thời điểm Luật Đầu tƣ 

có hiệu lực thi hành (trƣớc 01/01/2021) và đã đƣợc cơ quan nhà nƣớc có thẩm 

quyền chấp thuận hoặc quyết định chủ trƣơng đầu tƣ trƣớc thời điểm Luật đầu tƣ 

có hiệu lực thi hành. Nay, nhà đầu tƣ điều chỉnh dự án đầu tƣ thuộc trƣờng hợp 

quy định tại khoản 3 Điều 41 Luật Đầu tƣ. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đầu tƣ số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tƣ. 

- Thông tƣ số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trƣởng Bộ Kế 

hoạch và Đấu tƣ quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tƣ 

tại Việt Nam, đầu tƣ từ Việt Nam ra nƣớc ngoài và xúc tiến đầu tƣ. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Mẫu A.I.11.h 

Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tƣ  

(Trường hợp điều chỉnh khác)   

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƢ
6
 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ/Cơ quan đăng ký đầu tƣ 

 

Nhà đầu tƣ đề nghị điều chỉnh dự án đầu tƣ đƣợc quy định tại Quyết định chấp 

thuận (điều chỉnh) chủ trƣơng đầu tƣ (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) 

nhà đầu tƣ (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trƣơng đầu tƣ đồng thời 

với chấp thuận nhà đầu tƣ (nếu có), Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ/Giấy chứng 

nhận đầu tƣ/Giấy phép đầu tƣ/Giấy phép kinh doanh .........(số, ngày cấp, cơ quan 

cấp) (nếu có), nay đề nghị điều chỉnh với các nội dung nhƣ sau: 

I. NHÀ ĐẦU TƢ  

1. Đối với nhà đầu tƣ là cá nhân: 

Họ tên: ………………… Giới tính:  ........................................................................  

Ngày sinh: ……...  ....…………. Quốc tịch:  ............................................................  

...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân)
7
 số:.......; ngày cấp.......; Nơi cấp:  ...  

Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có): .........................................................................  

Địa chỉ thƣờng trú:  ...................................................................................................  

Chỗ ở hiện tại:  ..........................................................................................................  

Điện thoại: …………….  Fax: ……………….  Email:  ..........................................  

2. Đối với nhà đầu tƣ là doanh nghiệp/tổ chức: 

Tên doanh nghiệp/tổ chức: .... 

...(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)
8
 số: ....; ngày cấp: .........; Cơ quan 

cấp:....  

Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có):... 

Địa chỉ trụ sở: ... 

Điện thoại: …………… Fax: ………………  Email: ……… Website (nếu có):  ..  

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức, gồm: 

Họ tên: …………………………….  Giới tính: ................................................ 
                                                           
6
 Áp dụng cả trong trƣờng hợp điều chỉnh dự án đầu tƣ liên quan đến việc thay đổi tên dự án đầu tƣ, tên nhà đầu 

tƣ tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ (khoản 1 Điều 47 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP). Khi đó, tiêu đề của mẫu 

đơn đƣợc ghi là: Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ. 
7
 Là một trong các loại giấy tờ sau: Định danh cá nhân, thẻ Căn cƣớc công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ 

chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác. 
8
 Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tƣơng 

đƣơng khác. 
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Chức danh: ………………… Ngày sinh: ……... …....…. Quốc tịch:  

...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:.......; ngày cấp.......; Nơi cấp:  ....  

Địa chỉ thƣờng trú:  ...................................................................................................  

Chỗ ở hiện tại:  ..........................................................................................................  

Điện thoại: ……………. Fax: ………………. Email:  ............................................  

Nhà đầu tƣ tiếp theo (nếu có): thông tin kê khai tƣơng tự nhƣ nội dung mục 1 và 2 ở 

trên. 

II. THÔNG TIN TỔ CHỨC KINH TẾ THỰC HIỆN DỰ ÁN (nếu có) 

1. Tên tổ chức kinh tế:  ...........................................................................................  

2. Mã số doanh nghiệp/số Giấy phép đầu tƣ/ Giấy chứng nhận đầu tƣ/số 

quyết định thành lập: ………do ..………. (tên cơ quan cấp) cấp lần đầu ngày: 

…………, lần điều chỉnh gần nhất (nếu có) ngày .............................................................  

3. Mã số thuế: ..........................................................................................................  

III. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH  

1. Nội dung điều chỉnh các Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trƣơng đầu tƣ 

(nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tƣ (nếu có), Quyết định chấp 

thuận (điều chỉnh) chủ trƣơng đầu tƣ đồng thời với chấp thuận nhà đầu tƣ (nếu có) (áp 

dụng đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, khi chuyển nhượng 

dự án làm thay đổi nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư - thuộc các trường hợp quy 

định tại điểm a,b,c,d,đ,e khoản 3 Điều 41 Luật Đầu tư). 

a. Nội dung điều chỉnh 1: 

- Nội dung đã quy định tại các Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trƣơng 

đầu tƣ (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tƣ (nếu có), Quyết định 

chấp thuận (điều chỉnh) chủ trƣơng đầu tƣ đồng thời với chấp thuận nhà đầu tƣ (nếu 

có) (hoặc tại các văn bản có giá trị tƣơng đƣơng):  ...........................................................  

- Nay đề nghị sửa thành:  ..........................................................................................  

- Giải trình lý do, cơ sở đề nghị điều chỉnh:  ............................................................  

b. Nội dung điều chỉnh tiếp theo (ghi tương tự như nội dung điều chỉnh 1):  .......  

2. Nội dung điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ/Giấy chứng nhận 

đầu tƣ/Giấy phép đầu tƣ/Giấy phép kinh doanh: 

a. Nội dung điều chỉnh 1: 

- Nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ/Giấy chứng nhận 

đầu tƣ/Giấy phép đầu tƣ/ Giấy phép kinh doanh:  .............................................................  

- Nay đăng ký sửa thành:  .........................................................................................  

- Lý do điều chỉnh:  ...................................................................................................  

b. Nội dung điều chỉnh tiếp theo(ghi tương tự như nội dung điều chỉnh 1):  ........  

3. Các văn bản liên quan đến nội dung điều chỉnh (nếu có).  

IV. NHÀ ĐẦU TƢ CAM KẾT: 
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1. Chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của 

hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền. 

2. Chấp hành các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định tại Quyết 

định chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ/Quyết định chấp thuận nhà đầu tƣ/Quyết định chấp 

thuận chủ trƣơng đầu tƣ đồng thời với chấp thuận nhà đầu tƣ/Giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tƣ. 

V. HỒ SƠ KÈM THEO 

1. Các văn bản kèm theo gồm:  

- Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tƣ đến thời điểm điều chỉnh;  

- Quyết định của nhà đầu tƣ về việc điều chỉnh dự án đầu tƣ đối với nhà đầu tƣ là 

tổ chức hoặc văn bản tƣơng đƣơng đối với nhà đầu tƣ là cá nhân;             

- Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung 

quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, g, h khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tƣ 

Trong đó: Quyết định của nhà đầu tƣ về việc điều chỉnh dự án đầu tƣ là Quyết 

định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ 

đông/thành viên hợp danh/chủ sở hữu của Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tƣ về 

việc điều chỉnh dự án đầu tƣ hoặc văn bản hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 

2. Bản sao Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trƣơng đầu tƣ (nếu có), Quyết 

định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tƣ (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) 

chủ trƣơng đầu tƣ đồng thời với chấp thuận nhà đầu tƣ (nếu có), Giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tƣ/Giấy chứng nhận đầu tƣ/Giấy phép đầu tƣ/Giấy phép kinh doanh .........(số, 

ngày cấp, cơ quan cấp) (nếu có). 

 

 ... ……., ngày ….. tháng ….. năm … 

Nhà đầu tƣ/Tổ chức kinh tế thực hiện dự án 

Từng nhà đầu tƣ/Ngƣời đại diện theo pháp luật của 

Tổ chức kinh tế ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng 

dấu (nếu có). 
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Mẫu A.I.12 

Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tƣ đến thời điểm điều chỉnh 

(Khoản 1 Điều 44, Khoản 2 Điều 47 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

(kèm theo văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày… tháng… 

năm …) 

 

Kính gửi: ………..(Tên cơ quan đăng ký đầu tư) 

 

Tổ chức kinh tế thực hiện dự án (nêu tên của tổ chức) báo cáo về tình hình hoạt 

động của dự án (tên dự án, mã số dự án, ngày cấp, cơ quan cấp) đến ngày.... tháng.... 

năm .... với các nội dung cụ thể dƣới đây: 

1. Tiến độ thực hiện dự án: (ghi theo mốc thời điểm tháng (hoặc quý)/năm. Ví 

dụ: tháng 01 (hoặc quý I)/2021):  

a) Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn: 

Tổng vốn đầu tƣ đã thực hiện (ghi số vốn đã thực hiện và tỷ lệ so với tổng vốn 

đầu tư đăng ký): ........., trong đó:   

- Vốn góp (ghi rõ số vốn góp đã góp của từng nhà đầu tư và thời điểm hoàn tất 

việc góp vốn):  

- Vốn huy động (ghi số giá trị đã huy động và nguồn vốn) trong đó: 

+Vốn vay từ các tổ chức tín dụng : ........................................................................  

+Vốn huy động từ cổ đông, thành viên, từ các chủ thể khác : ...............................  

+ Vốn huy động từ nguồn khác (ghi rõ nguồn) : ....................................................   

- Lợi nhuận để lại của nhà đầu tƣ để tái đầu tƣ (nếu có):  ........................................                                                                                                                                                                                                                                                        

b) Tiến độ thực các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tƣ; 

c) Tiến độ xây dựng cơ bản và đƣa công trình vào hoạt động hoặc khai thác vận 

hành (nếu có); 

d) Sơ bộ phƣơng án phân kỳ đầu tƣ hoặc phân chia dự án thành phần (nếu có); 

(Trường hợp dự án đầu tư chia thành nhiều giai đoạn thì phải ghi rõ tiến độ thực 

hiện từng giai đoạn). 

2. Tiến độ thực hiện các nội dung khác đƣợc quy định tại Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tƣ hoặc Quyết định chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ (nếu có):  

- Việc đăng ký tài khoản báo cáo tình hình thực hiện dự án trên trang web của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tƣ 

- Việc thực hiện các quy định về cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động… 
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3. Sơ lƣợc tình hình hoạt động của dự án tính từ thời điểm thực hiện báo cáo 

gần nhất trên trang điện tử www.dautunuocngoai.gov.vn hoặc gần nhất báo cáo 

tại lần điều chỉnh dự án đầu tƣ gần nhất: 

- Doanh thu:  .............................................................................................................  

- Giá trị xuất, nhập khẩu:  .........................................................................................  

- Lợi nhuận: ...............................................................................................................  

- Ƣu đãi đầu tƣ đƣợc hƣởng: .....................................................................................  

- Số lao động sử dụng: Tổng số lao động, ngƣời Việt Nam, ngƣời nƣớc ngoài 

(nếu có); mức thu nhập bình quân của ngƣời lao động  ....................................................  

- Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính:  ................................................................  

- Các khoản thuế, phí, tiền thuê đất đã nộp: .............................................................  

- Các khoản thuế, phí, tiền thuê đất còn nợ (nếu có):  ..............................................  

- Các nghĩa vụ tài chính với các bên liên quan khác (nếu có): lƣơng đối với ngƣời 

lao động, các khoản phải trả cho bên thứ ba .....................................................................  

- Tình hình chấp hành các quy định pháp luật về môi trƣờng, xây dựng…và các 

quy định pháp luật khác 

 

 ... ……., ngày ….. tháng ….. năm …… 

Nhà đầu tƣ/Tổ chức kinh tế thực hiện dự án 

Từng nhà đầu tƣ/Ngƣời đại diện theo pháp luật của 

Tổ chức kinh tế ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng 

dấu (nếu có). 
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11. Điều chỉnh dự án đầu tƣ trong trƣờng hợp đã đƣợc cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tƣ và không thuộc diện chấp thuận điều chỉnh chủ 

trƣơng đầu tƣ của UBND cấp tỉnh. Mã số TTHC 1.009647.000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bƣớc 1: Nhà đầu tƣ lập trực tuyến văn bản đề xuất thực hiện dự án trên 

Cổng dịch vụ công hoặc gửi văn bản qua dịch vụ bƣu chính công ích, hoặc gửi 

văn bản trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tại Trung 

tâm Phục vụ hành chính công, Địa chỉ, số 727, QL 14, phƣờng Tân Bình, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phƣớc theo một trong các trƣờng hợp sau: 

+ Trƣờng hợp 1: Thay đổi tên dự án đầu tƣ, tên nhà đầu tƣ, nhà đầu tƣ nộp 

văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tƣ kèm theo tài liệu liên quan đến việc 

thay đổi tên dự án đầu tƣ, tên nhà đầu tƣ. 

+ Trƣờng hợp 2: Thay đổi các nội dung khác tại Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tƣ, nhà đầu tƣ nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 Điều 44 của Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP. Bộ phận tiếp nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh xem xét tiếp nhận hồ sơ và chuyển cho Sở Kế 

hoạch và Đầu tƣ qua Cổng dịch vụ công tỉnh Bình Phƣớc.  

- Bƣớc 2: Trong thời hạn 02 ngày, Sở Kế hoạch và Đầu tƣ điều chỉnh 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ cho nhà đầu tƣ. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công; 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ  của Sở Kế hoạch 

và Đầu tƣ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.  

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

- Đối với Trƣờng hợp 1: 

+ Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tƣ; 

+ Tài liệu liên quan đến việc thay đổi tên dự án đầu tƣ, tên nhà đầu tƣ. 

- Đối với Trƣờng hợp 2: 

+ Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tƣ;  

+ Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tƣ đến thời điểm điều chỉnh;  

+ Quyết định của nhà đầu tƣ về việc điều chỉnh dự án đầu tƣ đối với nhà 

đầu tƣ là tổ chức; 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=258045
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+ Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh những 

nội dung quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 33 của Luật 

Đầu tƣ (nếu có).      

* Số lƣợng hồ sơ: File lƣu hồ sơ dạng tập tin PDF nộp trực tuyến và 01 

bộ hồ sơ gốc gửi qua hệ thống bƣu chính. 

d) Thời hạn giải quyết:   

- Thời gian thẩm định và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ: 

Không quá 02 ngày. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Nhà đầu tƣ đã đƣợc cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ. 

e) Cơ quan thực hiện: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ điều chỉnh Mẫu A.II.9 ban hành kèm 

theo Thông tƣ số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021. 

h) Lệ phí: Không có. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tƣ (Trường hợp điều chỉnh khác) 

theo Mẫu A.I.11.h ban hành kèm theo Thông tƣ số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 

09/4/2021. 

k)Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:  

Dự án đã đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đầu tƣ số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tƣ. 

- Thông tƣ số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trƣởng Bộ Kế 

hoạch và Đấu tƣ quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tƣ 

tại Việt Nam, đầu tƣ từ Việt Nam ra nƣớc ngoài và xúc tiến đầu tƣ. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Mẫu A.I.11.h 

Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tƣ  

(Trường hợp điều chỉnh khác)   

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƢ
9
 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ/Cơ quan đăng ký đầu tƣ 

 

Nhà đầu tƣ đề nghị điều chỉnh dự án đầu tƣ đƣợc quy định tại Quyết định chấp 

thuận (điều chỉnh) chủ trƣơng đầu tƣ (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) 

nhà đầu tƣ (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trƣơng đầu tƣ đồng thời 

với chấp thuận nhà đầu tƣ (nếu có), Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ/Giấy chứng 

nhận đầu tƣ/Giấy phép đầu tƣ/Giấy phép kinh doanh .........(số, ngày cấp, cơ quan 

cấp) (nếu có), nay đề nghị điều chỉnh với các nội dung nhƣ sau: 

I. NHÀ ĐẦU TƢ  

1. Đối với nhà đầu tƣ là cá nhân: 

Họ tên: ………………… Giới tính:  ........................................................................  

Ngày sinh: ……...  ....…………. Quốc tịch:  ............................................................  

...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân)
10

 số:.......; ngày cấp.......; Nơi cấp:  ..  

Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có): .........................................................................  

Địa chỉ thƣờng trú:  ...................................................................................................  

Chỗ ở hiện tại:  ..........................................................................................................  

Điện thoại: …………….  Fax: ……………….  Email:  ..........................................  

2. Đối với nhà đầu tƣ là doanh nghiệp/tổ chức: 

Tên doanh nghiệp/tổ chức: .... 

...(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)
11

 số: ....; ngày cấp: .........; Cơ quan 

cấp:....  

Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có):... 

Địa chỉ trụ sở: ... 

Điện thoại: …………… Fax: ………………  Email: ……… Website (nếu có):  

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức, gồm: 

Họ tên: …………………………….  Giới tính: ................................. 
                                                           
9
 Áp dụng cả trong trƣờng hợp điều chỉnh dự án đầu tƣ liên quan đến việc thay đổi tên dự án đầu tƣ, tên nhà đầu 

tƣ tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ (khoản 1 Điều 47 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP). Khi đó, tiêu đề của mẫu 

đơn đƣợc ghi là: Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ. 
10

 Là một trong các loại giấy tờ sau: Định danh cá nhân, thẻ Căn cƣớc công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ 

chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác. 
11

 Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tƣơng 

đƣơng khác. 
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Chức danh: ………………… Ngày sinh: ……... …....…. Quốc tịch:  

...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:.......; ngày cấp.......; Nơi cấp:  ....  

Địa chỉ thƣờng trú:  ...................................................................................................  

Chỗ ở hiện tại:  ..........................................................................................................  

Điện thoại: ……………. Fax: ………………. Email:  ............................................  

Nhà đầu tƣ tiếp theo (nếu có): thông tin kê khai tƣơng tự nhƣ nội dung mục 1 và 2 ở 

trên. 

II. THÔNG TIN TỔ CHỨC KINH TẾ THỰC HIỆN DỰ ÁN (nếu có) 

1. Tên tổ chức kinh tế:  ...........................................................................................  

2. Mã số doanh nghiệp/số Giấy phép đầu tƣ/ Giấy chứng nhận đầu tƣ/số 

quyết định thành lập: ………do ..………. (tên cơ quan cấp) cấp lần đầu ngày: 

…………, lần điều chỉnh gần nhất (nếu có) ngày .............................................................  

3. Mã số thuế: ..........................................................................................................  

III. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH  

1. Nội dung điều chỉnh các Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trƣơng đầu tƣ 

(nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tƣ (nếu có), Quyết định chấp 

thuận (điều chỉnh) chủ trƣơng đầu tƣ đồng thời với chấp thuận nhà đầu tƣ (nếu có) (áp 

dụng đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, khi chuyển nhượng 

dự án làm thay đổi nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư - thuộc các trường hợp quy 

định tại điểm a,b,c,d,đ,e khoản 3 Điều 41 Luật Đầu tư). 

a. Nội dung điều chỉnh 1: 

- Nội dung đã quy định tại các Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trƣơng 

đầu tƣ (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tƣ (nếu có), Quyết định 

chấp thuận (điều chỉnh) chủ trƣơng đầu tƣ đồng thời với chấp thuận nhà đầu tƣ (nếu 

có) (hoặc tại các văn bản có giá trị tƣơng đƣơng):  ...........................................................  

- Nay đề nghị sửa thành:  ..........................................................................................  

- Giải trình lý do, cơ sở đề nghị điều chỉnh:  ............................................................  

b. Nội dung điều chỉnh tiếp theo (ghi tương tự như nội dung điều chỉnh 1):  .......  

2. Nội dung điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ/Giấy chứng nhận 

đầu tƣ/Giấy phép đầu tƣ/Giấy phép kinh doanh: 

a. Nội dung điều chỉnh 1: 

- Nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ/Giấy chứng nhận 

đầu tƣ/Giấy phép đầu tƣ/ Giấy phép kinh doanh:  .............................................................  

- Nay đăng ký sửa thành:  .........................................................................................  

- Lý do điều chỉnh:  ...................................................................................................  

b. Nội dung điều chỉnh tiếp theo(ghi tương tự như nội dung điều chỉnh 1):  ........  

3. Các văn bản liên quan đến nội dung điều chỉnh (nếu có).  

IV. NHÀ ĐẦU TƢ CAM KẾT: 
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1. Chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của 

hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền. 

2. Chấp hành các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định tại Quyết 

định chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ/Quyết định chấp thuận nhà đầu tƣ/Quyết định chấp 

thuận chủ trƣơng đầu tƣ đồng thời với chấp thuận nhà đầu tƣ/Giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tƣ. 

V. HỒ SƠ KÈM THEO 

1. Các văn bản kèm theo gồm:  

- Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tƣ đến thời điểm điều chỉnh;  

- Quyết định của nhà đầu tƣ về việc điều chỉnh dự án đầu tƣ đối với nhà đầu tƣ là 

tổ chức hoặc văn bản tƣơng đƣơng đối với nhà đầu tƣ là cá nhân;             

- Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung 

quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, g, h khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tƣ 

Trong đó: Quyết định của nhà đầu tƣ về việc điều chỉnh dự án đầu tƣ là Quyết 

định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ 

đông/thành viên hợp danh/chủ sở hữu của Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tƣ về 

việc điều chỉnh dự án đầu tƣ hoặc văn bản hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 

2. Bản sao Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trƣơng đầu tƣ (nếu có), Quyết 

định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tƣ (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) 

chủ trƣơng đầu tƣ đồng thời với chấp thuận nhà đầu tƣ (nếu có), Giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tƣ/Giấy chứng nhận đầu tƣ/Giấy phép đầu tƣ/Giấy phép kinh doanh .........(số, 

ngày cấp, cơ quan cấp) (nếu có). 

 

 ... ……., ngày ….. tháng ….. năm … 

Nhà đầu tƣ/Tổ chức kinh tế thực hiện dự án 

Từng nhà đầu tƣ/Ngƣời đại diện theo pháp luật của 

Tổ chức kinh tế ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng 

dấu (nếu có). 
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12. Điều chỉnh dự án đầu tƣ trong trƣờng hợp nhà đầu tƣ chuyển 

nhƣợng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tƣ đối với dự án thuộc thẩm 

quyền chấp thuận của UBND cấp tỉnh. Mã số TTHC 

1.009649.000.00.00.H10  

a) Trình tự thực hiện:   

- Bƣớc 1: Nhà đầu tƣ lập trực tuyến văn bản đề xuất thực hiện dự án trên 

Cổng dịch vụ công hoặc gửi văn bản qua dịch vụ bƣu chính công ích, hoặc gửi 

văn bản trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tại Trung 

tâm Phục vụ hành chính công, Địa chỉ, số 727, QL 14, phƣờng Tân Bình, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phƣớc. 

- Bƣớc 2: Trong thời hạn 03 ngày, Sở Kế hoạch và Đầu tƣ gửi hồ sơ cho 

cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 33 của 

Nghị định số 31/2021/NĐ-CP để lấy ý kiến về những nội dung điều chỉnh dự án 

đầu tƣ. 

- Bƣớc 3: Trong thời hạn 07 ngày, Các cơ quan đƣợc lấy ý kiến có ý kiến 

về nội dung điều chỉnh dự án thuộc phạm vi quản lý nhà nƣớc của cơ quan đó.  

- Bƣớc 4: Trong thời hạn 15 ngày, Sở Kế hoạch và Đầu tƣ lập báo cáo 

thẩm định các nội dung điều chỉnh dự án đầu tƣ để trình Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Bƣớc 5: Trong thời hạn 05 ngày, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chấp 

thuận điều chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ.  

* Đối với dự án đầu tƣ đã đƣợc chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ và đã đƣa 

vào khai thác, vận hành thì nhà đầu tƣ không phải thực hiện thủ tục chấp thuận 

điều chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ khi chuyển nhƣợng dự án. 

* Trƣờng hợp nhà đầu tƣ nƣớc ngoài nhận chuyển nhƣợng dự án đầu tƣ và 

thành lập tổ chức kinh tế để thực hiện dự án đầu tƣ đó thì nhà đầu tƣ thực hiện 

thủ tục điều chỉnh dự án theo các bƣớc nêu trên, sau đó thực hiện thủ tục thành 

lập tổ chức kinh tế theo quy định của pháp luật tƣơng ứng với từng loại hình tổ 

chức kinh tế. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ  của Sở Kế hoạch 

và Đầu tƣ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.  

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tƣ; 

- Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tƣ đến thời điểm chuyển nhƣợng 

dự án đầu tƣ;  

- Hợp đồng hoặc hợp đồng nguyên tắc về việc chuyển nhƣợng một phần 

hoặc toàn bộ dự án đầu tƣ;  

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=258077
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- Bản sao tài liệu về tƣ cách pháp lý của nhà đầu tƣ chuyển nhƣợng và 

nhận chuyển nhƣợng;  

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ;Quyết định chấp thuận chủ 

trƣơng đầu tƣ; Quyết định chấp thuận nhà đầu tƣ (nếu có); 

- Bản sao Hợp đồng BCC (đối với dự án đầu tƣ theo hình thức Hợp đồng 

BCC);  

- Bản sao một trong các tài liệu sau của nhà đầu tƣ nhận chuyển nhƣợng 

dự án đầu tƣ: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất hoặc báo cáo kiểm toán vốn chủ 

sở hữu của nhà đầu tƣ, cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ, cam kết hỗ trợ 

tài chính của tổ chức tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tƣ, tài 

liệu thuyết minh năng lực tài chính của nhà đầu tƣ. 

* Số lƣợng hồ sơ: File lƣu hồ sơ dạng tập tin PDF nộp trực tuyến và 02 

bộ hồ sơ gốc gửi qua hệ thống bƣu chính. 

d) Thời hạn giải quyết:  

- Thời gian thẩm định: Không quá 15 ngày. 

- Thời hạn phê duyệt quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ: 

Không quá 05 ngày. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Nhà đầu tƣ; 

e) Cơ quan thực hiện: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận điều chỉnh chủ trƣơng 

đầu tƣ theo Mẫu A.II.2 ban hành kèm theo Thông tƣ số 03/2021/TT-BKHĐT. 

h) Lệ phí: Không có. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tƣ theo Mẫu A.I.11.a ban hành 

kèm theo Thông tƣ số 03/2021/TT-BKHĐT. 

- Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tƣ đến thời điểm điều chỉnh theo 

Mẫu A.I.12 ban hành kèm theo Thông tƣ số 03/2021/TT-BKHĐT. 

k)Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:  

- Đáp ứng điều kiện chuyển nhƣợng dự án đầu tƣ theo quy định tại Điều 

46 của Luật Đầu tƣ, cụ thể: 

1. Nhà đầu tƣ có quyền chuyển nhƣợng toàn bộ hoặc một phần dự án đầu 

tƣ cho nhà đầu tƣ khác khi đáp ứng các điều kiện sau đây: 

a) Dự án đầu tƣ hoặc phần dự án đầu tƣ chuyển nhƣợng không bị chấm 

dứt hoạt động theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 48 của Luật Đầu tƣ; 

b) Nhà đầu tƣ nƣớc ngoài nhận chuyển nhƣợng dự án đầu tƣ, một phần dự 

án đầu tƣ phải đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 2 Điều 24 của Luật Đầu tƣ; 
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c) Điều kiện theo quy định của pháp luật về đất đai trong trƣờng hợp 

chuyển nhƣợng dự án đầu tƣ gắn với chuyển nhƣợng quyền sử dụng đất, tài sản 

gắn liền với đất; 

d) Điều kiện theo quy định của pháp luật về nhà ở, pháp luật về kinh 

doanh bất động sản trong trƣờng hợp chuyển nhƣợng dự án đầu tƣ xây dựng nhà 

ở, dự án bất động sản; 

đ) Điều kiện quy định tại văn bản chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ, Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tƣ hoặc theo quy định khác của pháp luật có liên quan 

(nếu có); 

e) Khi chuyển nhƣợng dự án đầu tƣ, ngoài việc thực hiện theo quy định tại 

Điều 46 Luật Đầu tƣ, doanh nghiệp nhà nƣớc có trách nhiệm thực hiện theo quy 

định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nƣớc đầu tƣ vào sản xuất, kinh 

doanh tại doanh nghiệp trƣớc khi thực hiện việc điều chỉnh dự án đầu tƣ. 

2. Trƣờng hợp đáp ứng điều kiện chuyển nhƣợng theo quy định tại mục 1, 

thủ tục chuyển nhƣợng toàn bộ hoặc một phần dự án đầu tƣ thực hiện nhƣ sau: 

a) Đối với dự án đầu tƣ mà nhà đầu tƣ đƣợc chấp thuận theo quy định tại 

Điều 29 của Luật Đầu tƣ và dự án đầu tƣ đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

đầu tƣ, nhà đầu tƣ thực hiện thủ tục điều chỉnh dự án đầu tƣ theo quy định tại 

Điều 41 của Luật Đầu tƣ; 

b) Đối với dự án đầu tƣ không thuộc trƣờng hợp quy định tại điểm a mục 

này, việc chuyển nhƣợng dự án đầu tƣ hoặc chuyển quyền sở hữu tài sản cho 

nhà đầu tƣ tiếp nhận dự án đầu tƣ sau khi chuyển nhƣợng thực hiện theo quy 

định của pháp luật về dân sự, doanh nghiệp, kinh doanh bất động sản và quy 

định khác của pháp luật có liên quan. 

Thủ tục này cũng áp dụng đối với dự án đầu tƣ thuộc diện quyết định chủ 

trƣơng đầu tƣ, chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ hoặc chấp thuận đầu tƣ theo quy 

định pháp luật về đầu tƣ, nhà ở, đô thị và xây dựng trƣớc thời điểm Luật Đầu tƣ 

có hiệu lực thi hành (trƣớc 01/01/2021) và đã đƣợc cơ quan nhà nƣớc có thẩm 

quyền chấp thuận hoặc quyết định chủ trƣơng đầu tƣ trƣớc thời điểm Luật đầu tƣ 

có hiệu lực thi hành. Nay, nhà đầu tƣ điều chỉnh dự án đầu tƣ thuộc trƣờng hợp 

quy định tại khoản 3 Điều 41 Luật Đầu tƣ. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đầu tƣ số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tƣ. 

- Thông tƣ số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trƣởng Bộ Kế 

hoạch và Đấu tƣ quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tƣ 

tại Việt Nam, đầu tƣ từ Việt Nam ra nƣớc ngoài và xúc tiến đầu tƣ. 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Mẫu A.I.11.a 

Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tƣ  

(Trường hợp chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư) 

(Điều 48 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƢ
12

 

(Trường hợp chuyển nhượng một phần hoặc toàn bộ dự án đầu tư) 

 

Kính gửi: ………(Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ/Tên cơ quan đăng ký đầu tƣ) 

 

Nhà đầu tƣ đề nghị điều chỉnh dự án trong trƣờng hợp chuyển nhƣợng một phần 

(hoặc toàn bộ) dự án đầu tƣ đƣợc quy định tại Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ 

trƣơng đầu tƣ (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tƣ (nếu có), Quyết 

định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trƣơng đầu tƣ đồng thời với chấp thuận nhà đầu tƣ 

(nếu có), Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ/Giấy chứng nhận đầu tƣ/Giấy phép đầu 

tƣ/Giấy phép kinh doanh .........(số, ngày cấp, cơ quan cấp) (nếu có) với các nội dung 

nhƣ sau: 

I. NHÀ ĐẦU TƢ CHUYỂN NHƢỢNG 

1. Đối với nhà đầu tƣ là cá nhân: 

Họ tên: ………………… Giới tính: .. 

Ngày sinh: ......... …………. Quốc tịch: .. 

...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân)
13

 số:.......; ngày cấp.......; Nơi cấp... 

Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có):

 ... 

Địa chỉ thƣờng trú: .... 

Chỗ ở hiện tại: .... 

Điện thoại: …………….  Fax: ……………….  Email: .... 

2. Đối với nhà đầu tƣ là doanh nghiệp/tổ chức: 

Tên doanh nghiệp/tổ chức: .... 

...(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)
14

 số: ....; ngày cấp: .........; Cơ quan 

cấp:....  

                                                           
12

 Trƣờng hợp việc chuyển nhƣợng thuộc quy định tại Điểm a Khoản 8 Điều 48 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP, 

thì Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tƣ đƣợc thay thế bằng văn bản đề nghị chấp thuận nhà đầu tƣ tại Biểu 

mẫu A.I.11.b của Thông tƣ này. 
13

 Là một trong các loại giấy tờ sau: Định danh cá nhân, thẻ Căn cƣớc công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ 

chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác. 
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Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có): .........................................................................  

Địa chỉ trụ sở:  ...........................................................................................................  

Điện thoại: …………… Fax: ………………  Email: ……… Website (nếu có):  ..  

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức, gồm: 

Họ tên: …………………………….  Giới tính: ........................... 

Chức danh: ………………… Ngày sinh: ……... .................. Quốc tịch:  ..............  

...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:.......; ngày cấp.......; Nơi cấp:  ....  

Địa chỉ thƣờng trú:  ...................................................................................................  

Chỗ ở hiện tại:  ..........................................................................................................  

Điện thoại: ……………. Fax: ………………. Email:  ............................................  

Nhà đầu tƣ tiếp theo (nếu có): thông tin kê khai tƣơng tự nhƣ nội dung tại mục 

1 và 2 ở trên 

II. NHÀ ĐẦU TƢ NHẬN CHUYỂN NHƢỢNG 

1. Đối với nhà đầu tƣ là cá nhân: 

Họ tên: ………………… Giới tính:  ........................................................................  

Ngày sinh: ...................…………. Quốc tịch:  .........................................................  

...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân)
4
 số:.......; ngày cấp.......; Nơi cấp:  ...  

Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có): .........................................................................  

Địa chỉ thƣờng trú:  ...................................................................................................  

Chỗ ở hiện tại:  ..........................................................................................................  

Điện thoại: …………….  Fax: ……………….  Email:  ..........................................  

2. Đối với nhà đầu tƣ là doanh nghiệp/tổ chức: 

Tên doanh nghiệp/tổ chức: .... 

...(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)
5
 số: ....; ngày cấp: .........; Cơ quan 

cấp:....  

Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có): .........................................................................  

Địa chỉ trụ sở:  ...........................................................................................................  

Điện thoại: …………… Fax: ………………  Email: ……… Website (nếu có):  ..  

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức: 

Họ tên: …………………………….  Giới tính: ............................ 

Chức danh: ………………… Ngày sinh: ................................ Quốc tịch: ... 

                                                                                                                                                                                      
14

 Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tƣơng 

đƣơng khác. 
4
 Là một trong các loại giấy tờ sau: Định danh cá nhân, thẻ Căn cƣớc công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ 

chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác. 
5
 Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tƣơng 

đƣơng khác. 
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...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:.......; ngày cấp.......; Nơi cấp:  ....  

Địa chỉ thƣờng trú:  ...................................................................................................  

Chỗ ở hiện tại:  ..........................................................................................................  

Điện thoại: ……………. Fax: ………………. Email:  ............................................  

Nhà đầu tƣ tiếp theo (nếu có): thông tin kê khai tƣơng tự nhƣ nội dung tại mục 

1 và 2 ở trên. 

III. NỘI DUNG DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

1. Các Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trƣơng đầu tƣ (nếu có), Quyết 

định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tƣ (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) 

chủ trƣơng đầu tƣ đồng thời với chấp thuận nhà đầu tƣ (nếu có), Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tƣ/Giấy chứng nhận đầu tƣ/Giấy phép đầu tƣ/Giấy phép kinh doanh đã 

cấp: 

STT Tên 

giấy 

Số giấy/Mã 

số dự án 

Ngày cấp Cơ quan 

cấp 

Ghi chú 

(Còn hoặc hết hiệu 

lực) 

      

      

 2. Nội dung dự án đầu tƣ:  

- Tên dự án: ..........................................................................................................  

- Mục tiêu: ............................................................................................................  

- Tổng vốn đầu tƣ  ................................................................................................  

- Quy mô dự án: ..................................................................................................... 

- Tiến độ: ..............................................................................................................  

- Địa điểm:  ..........................................................................................................  

- Thời hạn dự án:  .................................................................................................  

IV. DỰ ÁN CHUYỂN NHƢỢNG (đối với trƣờng hợp chuyển nhƣợng một phần 

dự án) 

1. Nội dung dự án dự kiến chuyển nhượng cho Nhà đầu tư nhận chuyển 

nhượng: 

- Tên dự án:  ..............................................................................................................  

- Mục tiêu: .................................................................................................................  

- Tổng vốn đầu tƣ ......................................................................................................  

- Quy mô dự án: ........................................................................................................  

- Địa điểm: ................................................................................................................  

- Thời hạn dự án: .......................................................................................................  

- Hiện trạng đang thực hiện: .....................................................................................  

2. Nội dung dự án còn lại của Nhà đầu tư chuyển nhượng  

- Tên dự án: ...............................................................................................................  
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- Mục tiêu: .................................................................................................................  

- Tổng vốn đầu tƣ ......................................................................................................  

- Quy mô dự án: ........................................................................................................  

- Địa điểm: ................................................................................................................  

- Thời hạn dự án: .......................................................................................................  

- Hiện trạng đang thực hiện: .....................................................................................  

V. GIẢI TRÌNH VỀ VIỆC CHUYỂN NHƢỢNG 

1. Lý do, cơ sở đề nghị chuyển nhƣợng: 

2. Giải trình về việc đáp ứng các điều kiện chuyển nhƣợng dự án đầu tƣ quy định 

tại khoản 1 Điều 46 của Luật Đầu tƣ.  

VI. CÁC NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH KHÁC (nếu có):  

Nhà đầu tƣ kê khai theo mẫu hƣớng dẫn tại Biểu A.I.11.h Phụ lục này. 

VII. CÁC NHÀ ĐẦU TƢ CAM KẾT: 

1. Chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của 

hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền. 

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định 

của Chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ. 

3. Cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu việc chuyển nhƣợng dự án không đƣợc chấp 

thuận. 

VIII. HỒ SƠ KÈM THEO 

1. Các văn bản kèm theo khoản 5 Điều 48 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.  

2. Các tài liệu có liên quan khác (nếu có).  

 

Nhà đầu tƣ nhận chuyển nhƣợng 

Từng nhà đầu tƣ ký, ghi rõ họ tên, 

chức danh và đóng dấu (nếu có) 

... ……., ngày ….. tháng ….. năm … 

Nhà đầu tƣ chuyển nhƣợng 

Từng nhà đầu tƣ ký, ghi rõ họ tên, chức 

danh và đóng dấu (nếu có). 
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Mẫu A.I.12 

Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tƣ đến thời điểm điều chỉnh 

(Khoản 1 Điều 44, Khoản 2 Điều 47 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

(kèm theo văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày… tháng… 

năm …) 

 

Kính gửi: ………..(Tên cơ quan đăng ký đầu tư) 

 

Tổ chức kinh tế thực hiện dự án (nêu tên của tổ chức) báo cáo về tình hình hoạt 

động của dự án (tên dự án, mã số dự án, ngày cấp, cơ quan cấp) đến ngày.... tháng.... 

năm .... với các nội dung cụ thể dƣới đây: 

1. Tiến độ thực hiện dự án: (ghi theo mốc thời điểm tháng (hoặc quý)/năm. Ví 

dụ: tháng 01 (hoặc quý I)/2021):  

a) Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn: 

Tổng vốn đầu tƣ đã thực hiện (ghi số vốn đã thực hiện và tỷ lệ so với tổng vốn 

đầu tư đăng ký): ........., trong đó:   

- Vốn góp (ghi rõ số vốn góp đã góp của từng nhà đầu tư và thời điểm hoàn tất 

việc góp vốn):  

- Vốn huy động (ghi số giá trị đã huy động và nguồn vốn) trong đó: 

+Vốn vay từ các tổ chức tín dụng : ........................................................................  

+Vốn huy động từ cổ đông, thành viên, từ các chủ thể khác : ...............................  

+ Vốn huy động từ nguồn khác (ghi rõ nguồn) : ....................................................   

- Lợi nhuận để lại của nhà đầu tƣ để tái đầu tƣ (nếu có):  ........................................                                                                                                                                                                                                                                                        

b) Tiến độ thực các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tƣ; 

c) Tiến độ xây dựng cơ bản và đƣa công trình vào hoạt động hoặc khai thác vận 

hành (nếu có); 

d) Sơ bộ phƣơng án phân kỳ đầu tƣ hoặc phân chia dự án thành phần (nếu có); 

(Trường hợp dự án đầu tư chia thành nhiều giai đoạn thì phải ghi rõ tiến độ thực 

hiện từng giai đoạn). 

2. Tiến độ thực hiện các nội dung khác đƣợc quy định tại Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tƣ hoặc Quyết định chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ (nếu có):  

- Việc đăng ký tài khoản báo cáo tình hình thực hiện dự án trên trang web của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tƣ 

- Việc thực hiện các quy định về cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động… 
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3. Sơ lƣợc tình hình hoạt động của dự án tính từ thời điểm thực hiện báo cáo 

gần nhất trên trang điện tử www.dautunuocngoai.gov.vn hoặc gần nhất báo cáo 

tại lần điều chỉnh dự án đầu tƣ gần nhất: 

- Doanh thu:  .............................................................................................................  

- Giá trị xuất, nhập khẩu:  .........................................................................................  

- Lợi nhuận: ...............................................................................................................  

- Ƣu đãi đầu tƣ đƣợc hƣởng: .....................................................................................  

- Số lao động sử dụng: Tổng số lao động, ngƣời Việt Nam, ngƣời nƣớc ngoài 

(nếu có); mức thu nhập bình quân của ngƣời lao động  ....................................................  

- Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính:  ................................................................  

- Các khoản thuế, phí, tiền thuê đất đã nộp: .............................................................  

- Các khoản thuế, phí, tiền thuê đất còn nợ (nếu có):  ..............................................  

- Các nghĩa vụ tài chính với các bên liên quan khác (nếu có): lƣơng đối với ngƣời 

lao động, các khoản phải trả cho bên thứ ba .....................................................................  

- Tình hình chấp hành các quy định pháp luật về môi trƣờng, xây dựng…và các 

quy định pháp luật khác 

 

 ... ……., ngày ….. tháng ….. năm …… 

Nhà đầu tƣ/Tổ chức kinh tế thực hiện dự án 

Từng nhà đầu tƣ/Ngƣời đại diện theo pháp luật của 

Tổ chức kinh tế ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng 

dấu (nếu có). 
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13. Điều chỉnh dự án đầu tƣ trong trƣờng hợp nhà đầu tƣ nhận 

chuyển nhƣợng dự án đầu tƣ là tài sản bảo đảm đối với dự án thuộc thẩm 

quyền chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ của UBND tỉnh. Mã số TTHC 

1.009650.000.00.00.H10  

a) Trình tự thực hiện:  

- Bƣớc 1: Bên nhận bảo đảm hoặc nhà đầu tƣ nhận chuyển nhƣợng dự án 

đầu tƣ lập trực tuyến hồ sơ trên Cổng dịch vụ công hoặc gửi qua dịch vụ bƣu 

chính công ích, hoặc gửi văn bản trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận của Sở Kế 

hoạch và Đầu tƣ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Địa chỉ, số 727, QL 

14, phƣờng Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phƣớc. 

- Bƣớc 2: Trong thời hạn 03 ngày, Sở Kế hoạch và Đầu tƣ gửi hồ sơ cho 

cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 33 của 

Nghị định số 31/2021/NĐ-CP để lấy ý kiến về những nội dung điều chỉnh dự án 

đầu tƣ. 

- Bƣớc 3: Trong thời hạn 07 ngày, Các cơ quan đƣợc lấy ý kiến có ý kiến 

về nội dung điều chỉnh dự án thuộc phạm vi quản lý nhà nƣớc của cơ quan đó.  

- Bƣớc 4: Trong thời hạn 15 ngày, Sở Kế hoạch và Đầu tƣ lập báo cáo 

thẩm định các nội dung điều chỉnh dự án đầu tƣ để trình Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Bƣớc 5: Trong thời hạn 05 ngày, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chấp 

thuận điều chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ.  

* Đối với dự án đầu tƣ đã đƣợc chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ và đã đƣa 

dự án vào khai thác, vận hành thì không phải thực hiện thủ tục chấp thuận điều 

chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ khi chuyển nhƣợng dự án đầu tƣ. 

* Đối với dự án đầu tƣ thực hiện trƣớc ngày Luật Đầu tƣ có hiệu lực thi 

hành, thủ tục điều chỉnh dự án thực hiện theo quy định tại Điều 117 của Nghị 

địnhsố 31/2021/NĐ-CP. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ  của Sở Kế hoạch 

và Đầu tƣ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.  

c) Thành phần hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tƣ; 

- Hợp đồng chuyển nhƣợng dự án đầu tƣ giữa bên nhận bảo đảm và nhà 

đầu tƣ nhận chuyển nhƣợng; 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=258098
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- Hợp đồng cho vay hoặc hợp đồng cấp tín dụng hoặc hợp đồng mua bán 

nợ (nếu có); 

- Hợp đồng hoặc văn bản xác nhận giao dịch bảo đảm (nếu có); 

- Văn bản xác nhận trúng đấu giá trong trƣờng hợp bên nhận bảo đảm, cơ 

quan thi hành án dân sự bán đấu giá tài sản (nếu có); 

- Bản sao tài liệu về tƣ cách pháp lý của nhà đầu tƣ chuyển nhƣợng và nhà 

đầu tƣ nhận chuyển nhƣợng;  

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ; Quyết định chấp thuận chủ 

trƣơng đầu tƣ; Quyết định chấp thuận nhà đầu tƣ (nếu có); 

- Bản sao một trong các tài liệu sau của nhà đầu tƣ nhận chuyển nhƣợng: 

báo cáo tài chính 02 năm gần nhất hoặc báo cáo kiểm toán vốn chủ sở hữu của 

nhà đầu tƣ, cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ, cam kết hỗ trợ tài chính của 

tổ chức tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tƣ, tài liệu thuyết 

minh năng lực tài chính của nhà đầu tƣ; 

- Văn bản xác nhận của bên nhận bảo đảm về tình trạng pháp lý của tài 

sản bảo đảm. 

* Số lƣợng hồ sơ: File lƣu hồ sơ dạng tập tin PDF nộp trực tuyến và 02 

bộ hồ sơ gốc gửi qua hệ thống bƣu chính. 

d) Thời hạn giải quyết:  

- Thời gian thẩm định: Không quá 15 ngày. 

- Thời hạn phê duyệt quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ: 

Không quá 05 ngày. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Nhà đầu tƣ. 

e) Cơ quan thực hiện: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận điều chỉnh chủ trƣơng 

đầu tƣ theo Mẫu A.II.2 ban hành kèm theo Thông tƣ số 03/2021/TT-BKHĐT. 

h) Lệ phí: Không có 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tƣ theo Mẫu A.I.11.c ban hành kèm 

theo Thông tƣ số 03/2021/TT-BKHĐT. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:  

Dự án đầu tƣ đã đƣợc UBND tỉnh chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ và việc 



251 

 

 

chuyển nhƣợng thuộc một trong các trƣờng hợp quy định tại khoản 3 Điều 41 

Luật Đầu tƣ. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đầu tƣ số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tƣ. 

- Thông tƣ số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trƣởng Bộ Kế 

hoạch và Đấu tƣ quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tƣ 

tại Việt Nam, đầu tƣ từ Việt Nam ra nƣớc ngoài và xúc tiến đầu tƣ. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Mẫu A.I.11.c 

Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tƣ  

(Trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án là tài sản bảo đảm) 

(Điều 49 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ CHẤP THUẬN ĐIỀU CHỈNH NHÀ ĐẦU TƢ  

(Trong trường hợp nhà đầu tư nhận chuyển nhượng dự án  

là tài sản bảo đảm) 

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ/Cơ quan đăng ký đầu tƣ 

Bên nhận bảo đảm (hoặc nhà đầu tƣ nhận chuyển nhƣợng dự án đầu tƣ) đề nghị 

điều chỉnh dự án đầu tƣ đƣợc quy định tại Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ 

trƣơng đầu tƣ (nếu có)/ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ (điều chỉnh) (nếu có)/ Quyết 

định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tƣ (nếu có).........(số, ngày cấp, cơ quan cấp) với 

các nội dung nhƣ sau: 

I. BÊN NHẬN BẢO ĐẢM 

1. Bên nhận bảo đảm là cá nhân: 

Họ tên: ………………… Giới tính:  ........................................................................  

Ngày sinh: .......... …………. Quốc tịch:  ..................................................................  

...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân)
15

 số:.......; ngày cấp.......; Nơi cấp:  ..  

Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có): .........................................................................  

Địa chỉ thƣờng trú:  ...................................................................................................  

Chỗ ở hiện tại:  ..........................................................................................................  

Điện thoại: …………….  Fax: ……………….  Email:  ..........................................  

2. Bên nhận bảo đảm là tổ chức tín dụng / tổ chức: 

Tên doanh nghiệp/tổ chức: ... 

...(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)
16

 số: ....; ngày cấp: .........; Cơ quan 

cấp:....  

Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có): .........................................................................  

Địa chỉ trụ sở:  ...........................................................................................................  

Điện thoại: …………… Fax: ………………  Email: ……… Website (nếu có):  ..  

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của tổ chức tín dụng /tổ chức, gồm: 

Họ tên: …………………………….  Giới tính: ........................... 

Chức danh: ………………… Ngày sinh: ...................…. Quốc tịch: ... 

...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:.......; ngày cấp.......; Nơi cấp:  ....  

Địa chỉ thƣờng trú:  ...................................................................................................  

Chỗ ở hiện tại:  ..........................................................................................................  

Điện thoại: ……………. Fax: ………………. Email:  ............................................  

                                                           
15

 Là một trong các loại giấy tờ sau: Định danh cá nhân, thẻ Căn cƣớc công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ 

chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác. 
16

 Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tƣơng 

đƣơng khác. 
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Bên nhận bảo đảm tiếp theo (nếu có): thông tin kê khai tƣơng tự nhƣ nội dung 

tại mục 1 và 2 ở trên 

II. NHÀ ĐẦU TƢ NHẬN CHUYỂN NHƢỢNG  

1. Đối với nhà đầu tƣ là cá nhân: 

Họ tên: ………………… Giới tính:  ........................................................................  

Ngày sinh: ……... ............ ... …………. Quốc tịch:  ................................................  

...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân)
3
 số:.......; ngày cấp.......; Nơi cấp:  ...  

Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có): .........................................................................  

Địa chỉ thƣờng trú:  ...................................................................................................  

Chỗ ở hiện tại:  ..........................................................................................................  

Điện thoại: …………….  Fax: ……………….  Email:  ..........................................  

2. Đối với nhà đầu tƣ là doanh nghiệp/tổ chức: 

Tên doanh nghiệp/tổ chức:  ......................................................................................  

...(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)
4
 số: ....; ngày cấp: .........; Cơ quan 

cấp:....  

Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có): .........................................................................  

Địa chỉ trụ sở:  ...........................................................................................................  

Điện thoại: …………… Fax: ………………  Email: ……… Website (nếu có):  ..  

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đăng ký 

đầu tư, gồm: 

Họ tên: …………………………….  Giới tính:  ...................................................... 

Chức danh: ………………… Ngày sinh: ........................... Quốc tịch:  .................  

...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:.......; ngày cấp.......; Nơi cấp:  ....  

Địa chỉ thƣờng trú:  ...................................................................................................  

Chỗ ở hiện tại:  ..........................................................................................................  

Điện thoại: ……………. Fax: ………………. Email:  ............................................  

Nhà đầu tƣ tiếp theo (nếu có): thông tin kê khai tƣơng tự nhƣ tại mục 1 và 2 ở 

trên. 

III. NỘI DUNG CHUYỂN NHƢỢNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƢ 
1. Các Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trƣơng đầu tƣ (nếu có), Quyết 

định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tƣ (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) 

chủ trƣơng đầu tƣ đồng thời với chấp thuận nhà đầu tƣ (nếu có), Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tƣ/Giấy chứng nhận đầu tƣ/Giấy phép đầu tƣ/Giấy phép kinh doanh đã 

cấp: 

STT Tên 

giấy 

Số giấy/Mã 

số dự án 

Ngày cấp Cơ quan 

cấp 

Ghi chú 

(Còn hoặc hết hiệu lực) 

      

 2. Nội dung dự án đầu tƣ: 

- Tên dự án: ...............................................................................................................  

- Mục tiêu: .................................................................................................................  

- Tổng vốn đầu tƣ  .....................................................................................................  

- Quy mô dự án:  .......................................................................................................  

- Địa điểm:  ...............................................................................................................  
                                                           
3
 Là một trong các loại giấy tờ sau: Định danh cá nhân, thẻ Căn cƣớc công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ 

chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác. 
4
 Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tƣơng 

đƣơng khác. 
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- Tiến độ :  .................................................................................................................  

- Thời hạn dự án:  ......................................................................................................  

- Tóm tắt tình hình triển khai dự án:  ........................................................................  

IV. GIẢI TRÌNH VỀ VIỆC CHUYỂN NHƢỢNG 

1. Lý do, cơ sở đề nghị chuyển nhƣợng: 

2. Các văn bản liên quan đến nội dung chuyển nhƣợng và việc đáp ứng các điều 

kiện nhận chuyển nhƣợng của nhà đầu tƣ quy định tại Điều 49 Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP (nếu có).  

V. CÁC NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH KHÁC (nếu có):  

Nhà đầu tƣ kê khai theo mẫu hƣớng dẫn tại Biểu A.I.11.h Phụ lục này. 

VI. CÁC NHÀ ĐẦU TƢ CAM KẾT: 

1. Chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của 

hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền. 

2. Chấp hành các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Quyết 

định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trƣơng đầu tƣ (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều 

chỉnh) nhà đầu tƣ (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trƣơng đầu tƣ đồng 

thời với chấp thuận nhà đầu tƣ (nếu có), Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ/Giấy chứng 

nhận đầu tƣ/Giấy phép đầu tƣ/Giấy phép kinh doanh. 

3. Tiếp tục thực hiện dự án đã đƣợc ……. (cơ quan chấp thuận chủ trƣơng đầu 

tƣ) chấp thuận chủ trƣơng tại văn bản số……/QĐ…. ngày ….... theo đúng tiến độ đã 

đƣợc quy định và đáp ứng các điều kiện sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất 

đai, nhà ở, xây dựng, kinh doanh bất động sản, điều kiện đầu tƣ kinh doanh (nếu có) và 

điều kiện khác theo quy định của pháp luật liên quan. 

VII. HỒ SƠ KÈM THEO 

1. Các văn bản kèm theo khoản 3 Điều 49 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.  

2. Các tài liệu khác có liên quan (nếu có). 

 

Nhà đầu tƣ nhận chuyển nhƣợng 

Từng nhà đầu tƣ ký, ghi rõ họ tên, 

chức danh và đóng dấu (nếu có) 

... ……., ngày ….. tháng ….. năm … 

Bên nhận bảo đảm 

Từng nhà đầu tƣ ký, ghi rõ họ tên, chức danh 

và đóng dấu (nếu có). 
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14. Điều chỉnh dự án đầu tƣ trong trƣờng hợp chia, tách, sáp nhập dự án 

đầu tƣ đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ của 

UBND tỉnh. Mã số TTHC 1.009652.000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bƣớc 1: Nhà đầu tƣ lập trực tuyến hồ sơ trên Cổng dịch vụ công hoặc 

gửi văn bản qua dịch vụ bƣu chính công ích, hoặc gửi văn bản trực tiếp cho bộ 

phận tiếp nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công, Địa chỉ, số 727, QL 14, phƣờng Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phƣớc. 

- Bƣớc 2: Trong thời hạn 03 ngày, Sở Kế hoạch và Đầu tƣ gửi hồ sơ cho 

cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 33 của 

Nghị định số 31/2021/NĐ-CP để lấy ý kiến về những nội dung điều chỉnh dự án 

đầu tƣ. 

- Bƣớc 3: Trong thời hạn 07 ngày, Các cơ quan đƣợc lấy ý kiến có ý kiến 

về nội dung điều chỉnh dự án thuộc phạm vi quản lý nhà nƣớc của cơ quan đó.  

- Bƣớc 4: Trong thời hạn 15 ngày, Sở Kế hoạch và Đầu tƣ đầu tƣ lập báo 

cáo thẩm định các nội dung điều chỉnh dự án đầu tƣ để trình Ủy ban nhân dân 

tỉnh; 

- Bƣớc 5: Trong thời hạn 05 ngày, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chấp 

thuận điều chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ.  

b) Cách thức thực hiện: 

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ  của Sở Kế hoạch 

và Đầu tƣ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.  

c) Thành phần hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tƣ; 

 - Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tƣ đến thời điểm chia, tách, sáp 

nhập dự án đầu tƣ;  

- Quyết định của nhà đầu tƣ về việc chia, tách, sáp nhập dự án đầu tƣ hoặc 

tài liệu khác có giá trị pháp lý tƣơng đƣơng; 

- Tài liệu về tƣ cách pháp lý của nhà đầu tƣ;  

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ hoặc Quyết định chấp thuận chủ 

trƣơng đầu tƣ (nếu có); 

- Bản sao Quyết định chấp thuận nhà đầu tƣ (nếu có); 

- Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh những nội 

dung quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 33 của Luật Đầu tƣ 

(nếu có); 

* Số lƣợng hồ sơ: File lƣu hồ sơ dạng tập tin PDF nộp trực tuyến và 02 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=258084


256 

 

 

bộ hồ sơ gốc gửi qua hệ thống bƣu chính. 

d) Thời hạn giải quyết:  

- Thời gian thẩm định: Không quá 15 ngày. 

- Thời hạn phê duyệt quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ: 

Không quá 05 ngày. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Nhà đầu tƣ. 

e) Cơ quan thực hiện:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận điều chỉnh chủ trƣơng 

đầu tƣ theo Mẫu A.II.2 ban hành kèm theo Thông tƣ số 03/2021/TT-BKHĐT. 

h) Lệ phí: Không có 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tƣ theo Mẫu A.I.11.d ban hành 

kèm theo Thông tƣ số 03/2021/TT-BKHĐT. 

- Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tƣ đến thời điểm điều chỉnh theo 

Mẫu A.I.12 ban hành kèm theo Thông tƣ số 03/2021/TT-BKHĐT. 

k)Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:  

- Việc chia, tách, sáp nhập dự án đầu tƣ thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ 

trƣơng đầu tƣ của Ủy ban nhân dân tỉnh và thuộc một trong các trƣờng hợp quy 

định tại khoản 3 Điều 41 Luật Đầu tƣ. 

- Việc chia, tách, sáp nhập dự án đầu tƣ phải đáp ứng các điều kiện sau: 

+ Các điều kiện sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, điều kiện 

đầu tƣ kinh doanh (nếu có) và điều kiện khác theo quy định của pháp luật;  

+ Không đƣợc thay đổi điều kiện của nhà đầu tƣ (nếu có) tại Quyết định 

chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ trƣớc khi 

thực hiện việc chia, tách, sáp nhập dự án đầu tƣ; 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đầu tƣ số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tƣ. 

- Thông tƣ số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trƣởng Bộ Kế 

hoạch và Đấu tƣ quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tƣ 

tại Việt Nam, đầu tƣ từ Việt Nam ra nƣớc ngoài và xúc tiến đầu tƣ. 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Mẫu A.I.11.d 

Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tƣ  

(Trường hợp chia, tách và sáp nhập dự án đầu tư) 

 (Điều 50 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƢ  

(Trường hợp nhà đầu tư có dự án đầu tư thực hiện chia, tách, sáp nhập dự án đầu tư) 

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ/Cơ quan đăng ký đầu tƣ 

Nhà đầu tƣ đề nghị điều chỉnh dự án đầu tƣ khi thực hiện việc chia/tách/sáp nhập 

dự án đầu tƣ theo Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trƣơng đầu tƣ (nếu có) / 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ (điều chỉnh) (nếu có)/ Quyết định chấp thuận (điều 

chỉnh) nhà đầu tƣ (nếu có).........(số, ngày cấp, cơ quan cấp) với các nội dung nhƣ sau: 

I. NHÀ ĐẦU TƢ  

1. Đối với nhà đầu tƣ là cá nhân: 

Họ tên: ………………… Giới tính:  ........................................................................  

Ngày sinh: ......................…………. Quốc tịch:  

...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân)
17

 số:.......; ngày cấp.......; Nơi cấp:  ..  

Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có): .........................................................................  

Địa chỉ thƣờng trú:  ...................................................................................................  

Chỗ ở hiện tại:  ..........................................................................................................  

Điện thoại: …………….  Fax: ……………….  Email:  ..........................................  

2. Đối với nhà đầu tƣ là doanh nghiệp/tổ chức: 

Tên doanh nghiệp/tổ chức:  ......................................................................................  

...(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)
18

 số: ....; ngày cấp: .........; Cơ quan 

cấp:....  

Mã số thuế (tại Việt Nam – nếu có): .........................................................................  

Địa chỉ trụ sở:  

Điện thoại: …………… Fax: ………………  Email: ……… Website (nếu có):  ..  

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức, gồm: 

Họ tên: …………………………….  Giới tính:  ...................................................... 

Chức danh: ………………… Ngày sinh: ……... .……. Quốc tịch:  

                                                           
17

 Là một trong các loại giấy tờ sau: Định danh cá nhân, thẻ Căn cƣớc công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ 

chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác. 
18

 Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tƣơng 

đƣơng khác. 
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 (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:.......; ngày cấp.......; Nơi cấp:  ..........  

Địa chỉ thƣờng trú:  ...................................................................................................  

Chỗ ở hiện tại:  ..........................................................................................................  

Điện thoại: ……………. Fax: ………………. Email:  ............................................  

 

II. NỘI DUNG DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

1. Dự án thứ nhất 

a) Các Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trƣơng đầu tƣ (nếu có), Quyết 

định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tƣ (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) 

chủ trƣơng đầu tƣ đồng thời với chấp thuận nhà đầu tƣ (nếu có), Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tƣ/Giấy chứng nhận đầu tƣ/Giấy phép đầu tƣ/Giấy phép kinh doanh đã 

cấp: 

STT Tên 

giấy 

Số giấy/Mã 

số dự án 

Ngày cấp Cơ quan 

cấp 

Ghi chú 

(Còn hoặc hết hiệu 

lực) 

      

      

 b) Nội dung dự án đầu tƣ: 

- Tên dự án: ...............................................................................................................  

- Mục tiêu: .................................................................................................................  

- Tổng vốn đầu tƣ  .....................................................................................................  

- Quy mô dự án:  .......................................................................................................  

- Địa điểm:  ...............................................................................................................  

- Tiến độ: ...................................................................................................................  

- Thời hạn dự án:  ......................................................................................................  

- Tóm tắt tình hình triển khai dự án:  ........................................................................  

2. Dự án tiếp theo
 3

: thông tin kê khai tƣơng tự nhƣ nội dung đối với dự án thứ 

nhất 

III. NỘI DUNG DỰ ÁN SAU KHI ĐƢỢC CHIA/TÁCH/SÁP NHẬP 

1. Dự án thứ nhất 

- Tên dự án: ...............................................................................................................  

- Mục tiêu: .................................................................................................................  

- Tổng vốn đầu tƣ  .....................................................................................................  

- Quy mô dự án:  .......................................................................................................  

- Địa điểm:  ...............................................................................................................  

- Tiến độ: ...................................................................................................................  

- Thời hạn dự án:  ......................................................................................................  

2. Dự án tiếp theo 
4
: thông tin kê khai tƣơng tự nhƣ nội dung đối với dự án thứ 

nhất 

                                                           
3
 Trong trƣờng hợp sáp nhập dự án 
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IV. GIẢI TRÌNH VIỆC CHIA/TÁCH/SÁP NHẬP 

1. Lý do, cơ sở đề nghị thực hiện chia/tách/sáp nhập dự án đầu tƣ:  

2. Giải trình vệc đáp ứng các điều kiện và các văn bản liên quan đến việc đáp ứng 

các điều kiện chia/tách/sáp nhập dự án quy định tại Điều 50 Nghị định số 31/2021/NĐ-

CP. 

3. Giải trình về đáp ứng các ƣu đãi đầu tƣ sau khi chia, tách, sáp nhập dự án (nếu 

có). 

V. CÁC NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH KHÁC (nếu có):  

Nhà đầu tƣ kê khai theo mẫu hƣớng dẫn tại Biểu A.I.11.h Phụ lục này. 

VI. NHÀ ĐẦU TƢ CAM KẾT: 

1. Chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của 

hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền. 

2. Chấp hành các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Quyết 

định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trƣơng đầu tƣ (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều 

chỉnh) nhà đầu tƣ (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trƣơng đầu tƣ đồng 

thời với chấp thuận nhà đầu tƣ (nếu có), Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ/Giấy chứng 

nhận đầu tƣ/Giấy phép đầu tƣ/Giấy phép kinh doanh. 

3. Tiếp tục thực hiện dự án đã đƣợc ……. (cơ quan chấp thuận chủ trƣơng) chấp 

thuận chủ trƣơng tại văn bản số……/QĐ…. ngày ….... theo đúng tiến độ đã đƣợc quy 

định và đáp ứng các điều kiện sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, nhà ở, 

xây dựng, kinh doanh bất động sản, điều kiện đầu tƣ kinh doanh (nếu có) và điều kiện 

khác theo quy định của pháp luật liên quan. 

VII. HỒ SƠ KÈM THEO 

1. Các văn bản kèm theo khoản 3 Điều 50 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.  

2. Các tài liệu có liên quan khác (nếu có).  

 

 

 

... ……., ngày ….. tháng ….. năm … 

Nhà đầu tƣ/Tổ chức kinh tế thực hiện dự án 

Từng nhà đầu tƣ/Ngƣời đại diện theo pháp 

luật của Tổ chức kinh tế ký, ghi rõ họ tên, 

chức danh và đóng dấu (nếu có). 

  

                                                                                                                                                                                      
4
 Trong trƣờng hợp chia, tách dự án 
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Mẫu A.I.12 

Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tƣ đến thời điểm điều chỉnh 

(Khoản 1 Điều 44, Khoản 2 Điều 47 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

(kèm theo văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày… tháng… 

năm …) 

 

Kính gửi: ………..(Tên cơ quan đăng ký đầu tư) 

 

Tổ chức kinh tế thực hiện dự án (nêu tên của tổ chức) báo cáo về tình hình hoạt 

động của dự án (tên dự án, mã số dự án, ngày cấp, cơ quan cấp) đến ngày.... tháng.... 

năm .... với các nội dung cụ thể dƣới đây: 

1. Tiến độ thực hiện dự án: (ghi theo mốc thời điểm tháng (hoặc quý)/năm. Ví 

dụ: tháng 01 (hoặc quý I)/2021):  

a) Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn: 

Tổng vốn đầu tƣ đã thực hiện (ghi số vốn đã thực hiện và tỷ lệ so với tổng vốn 

đầu tư đăng ký): ........., trong đó:   

- Vốn góp (ghi rõ số vốn góp đã góp của từng nhà đầu tư và thời điểm hoàn tất 

việc góp vốn):  

- Vốn huy động (ghi số giá trị đã huy động và nguồn vốn) trong đó: 

+Vốn vay từ các tổ chức tín dụng : ........................................................................  

+Vốn huy động từ cổ đông, thành viên, từ các chủ thể khác : ...............................  

+ Vốn huy động từ nguồn khác (ghi rõ nguồn) : ....................................................   

- Lợi nhuận để lại của nhà đầu tƣ để tái đầu tƣ (nếu có):  ........................................                                                                                                                                                                                                                                                        

b) Tiến độ thực các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tƣ; 

c) Tiến độ xây dựng cơ bản và đƣa công trình vào hoạt động hoặc khai thác vận 

hành (nếu có); 

d) Sơ bộ phƣơng án phân kỳ đầu tƣ hoặc phân chia dự án thành phần (nếu có); 

(Trường hợp dự án đầu tư chia thành nhiều giai đoạn thì phải ghi rõ tiến độ thực 

hiện từng giai đoạn). 

2. Tiến độ thực hiện các nội dung khác đƣợc quy định tại Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tƣ hoặc Quyết định chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ (nếu có):  

- Việc đăng ký tài khoản báo cáo tình hình thực hiện dự án trên trang web của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tƣ 

- Việc thực hiện các quy định về cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động… 
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3. Sơ lƣợc tình hình hoạt động của dự án tính từ thời điểm thực hiện báo cáo 

gần nhất trên trang điện tử www.dautunuocngoai.gov.vn hoặc gần nhất báo cáo 

tại lần điều chỉnh dự án đầu tƣ gần nhất: 

- Doanh thu:  .............................................................................................................  

- Giá trị xuất, nhập khẩu:  .........................................................................................  

- Lợi nhuận: ...............................................................................................................  

- Ƣu đãi đầu tƣ đƣợc hƣởng: .....................................................................................  

- Số lao động sử dụng: Tổng số lao động, ngƣời Việt Nam, ngƣời nƣớc ngoài 

(nếu có); mức thu nhập bình quân của ngƣời lao động  ....................................................  

- Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính:  ................................................................  

- Các khoản thuế, phí, tiền thuê đất đã nộp: .............................................................  

- Các khoản thuế, phí, tiền thuê đất còn nợ (nếu có):  ..............................................  

- Các nghĩa vụ tài chính với các bên liên quan khác (nếu có): lƣơng đối với ngƣời 

lao động, các khoản phải trả cho bên thứ ba .....................................................................  

- Tình hình chấp hành các quy định pháp luật về môi trƣờng, xây dựng…và các 

quy định pháp luật khác 

 

 ... ……., ngày ….. tháng ….. năm …… 

Nhà đầu tƣ/Tổ chức kinh tế thực hiện dự án 

Từng nhà đầu tƣ/Ngƣời đại diện theo pháp luật của 

Tổ chức kinh tế ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng 

dấu (nếu có). 
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15. Điều chỉnh dự án đầu tƣ trong trƣờng hợp chia, tách, hợp nhất, 

sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế đối với dự án thuộc thẩm 

quyền chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ của UBND tỉnh. Mã số TTHC 

1.009653.000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bƣớc 1: Nhà đầu tƣ lập trực tuyến hồ sơ trên Cổng dịch vụ công hoặc 

gửi văn bản qua dịch vụ bƣu chính công ích, hoặc gửi văn bản trực tiếp cho bộ 

phận tiếp nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công, Địa chỉ, số 727, QL 14, phƣờng Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phƣớc. 

- Bƣớc 2: Trong thời hạn 03 ngày, Sở Kế hoạch và Đầu tƣ gửi hồ sơ cho 

cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 33 của 

Nghị định số 31/2021/NĐ-CP để lấy ý kiến về những nội dung điều chỉnh dự án 

đầu tƣ. 

- Bƣớc 3: Trong thời hạn 07 ngày, Các cơ quan đƣợc lấy ý kiến có ý kiến 

về nội dung điều chỉnh dự án thuộc phạm vi quản lý nhà nƣớc của cơ quan đó.  

- Bƣớc 4: Trong thời hạn 15 ngày, Sở Kế hoạch và Đầu tƣ lập báo cáo 

thẩm định các nội dung điều chỉnh dự án đầu tƣ để trình Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Bƣớc 5: Trong thời hạn 05 ngày, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chấp 

thuận điều chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ.  

b) Cách thức thực hiện: 

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ  của Sở Kế hoạch 

và Đầu tƣ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.  

c) Thành phần hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tƣ; 

- Bản sao tài liệu về tƣ cách pháp lý của tổ chức kinh tế sau khi tổ chức lại; 

- Bản sao nghị quyết hoặc quyết định của nhà đầu tƣ là tổ chức kinh tế bị 

tổ chức lại về việc tổ chức lại, trong đó có nội dung về việc xử lý tài sản, quyền 

và nghĩa vụ liên quan đến dự án đầu tƣ; 

-Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh những nội 

dung quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, g và h khoản 1 Điều 33 của Luật Đầu tƣ 

(nếu có); 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=258136


263 

 

 

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ, Quyết định chấp thuận chủ 

trƣơng đầu tƣ; Quyết định chấp thuận nhà đầu tƣ (nếu có). 

* Số lƣợng hồ sơ: File lƣu hồ sơ dạng tập tin PDF nộp trực tuyến và 02 

bộ hồ sơ gốc gửi qua hệ thống bƣu chính. 

d) Thời hạn giải quyết:  

- Thời gian thẩm định: Không quá 15 ngày. 

- Thời hạn phê duyệt quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ: 

Không quá 05 ngày. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Nhà đầu tƣ. 

e) Cơ quan thực hiện: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận điều chỉnh chủ trƣơng 

đầu tƣ theo Mẫu A.II.2 ban hành kèm theo Thông tƣ số 03/2021/TT-BKHĐT. 

h) Lệ phí: Không có 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tƣ theo Mẫu A.I.11.đ ban hành kèm 

theo Thông tƣ số 03/2021/TT-BKHĐT. 

k)Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:  

Việc chia, tách, sáp nhập dự án đầu tƣ thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ 

trƣơng đầu tƣ của Ủy ban nhân dân tỉnh và thuộc một trong các trƣờng hợp quy 

định tại khoản 3 Điều 41 Luật Đầu tƣ. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đầu tƣ số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tƣ. 

- Thông tƣ số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trƣởng Bộ Kế 

hoạch và Đấu tƣ quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tƣ 

tại Việt Nam, đầu tƣ từ Việt Nam ra nƣớc ngoài và xúc tiến đầu tƣ. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Mẫu A.I.11.đ 

Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tƣ  

(Trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế) 

(Điều 51 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)   

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƢ  

(Trường hợp chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế) 

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ/Cơ quan đăng ký đầu tƣ  

 

         Nhà đầu tƣ là tổ chức kinh tế bị tổ chức lại đề nghị điều chỉnh dự án đầu tƣ theo 

Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trƣơng đầu tƣ (nếu có), Quyết định chấp thuận 

(điều chỉnh) nhà đầu tƣ (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trƣơng đầu 

tƣ đồng thời với chấp thuận nhà đầu tƣ (nếu có), Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ/Giấy 

chứng nhận đầu tƣ/Giấy phép đầu tƣ/Giấy phép kinh doanh .........(số, ngày cấp, cơ 

quan cấp) (nếu có với các nội dung nhƣ sau: 

I. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN/CÁC DỰ ÁN  

1. Các Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trƣơng đầu tƣ (nếu có), Quyết 

định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tƣ (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) 

chủ trƣơng đầu tƣ đồng thời với chấp thuận nhà đầu tƣ (nếu có), Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tƣ/Giấy chứng nhận đầu tƣ/Giấy phép đầu tƣ/Giấy phép kinh doanh đã 

cấp: 

STT Tên 

giấy 

Số giấy/Mã 

số dự án 

Ngày cấp Cơ quan 

cấp 

Ghi chú 

(Còn hoặc hết hiệu 

lực) 

      

      

2. Nội dung dự án 

- Tên dự án: ...............................................................................................................  

- Mục tiêu: .................................................................................................................  

- Tổng vốn đầu tƣ  .....................................................................................................  

- Quy mô dự án:  .......................................................................................................  

- Địa điểm:  ...............................................................................................................  

- Tiến độ: ...................................................................................................................  

- Thời hạn dự án:  ......................................................................................................  

- Tóm tắt tình hình triển khai dự án:  ........................................................................  

Thông tin của dự án tiếp theo (nếu có): kê khai nhƣ nội dung tại mục 1 và 2 ở 

trên. 
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II. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC KINH TẾ BỊ TỔ CHỨC LẠI 

Tên doanh nghiệp/tổ chức:  ......................................................................................  

...(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)
2
 số: ....; ngày cấp: .........; Cơ quan 

cấp:....  

Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có): .........................................................................  

Địa chỉ trụ sở:  

Điện thoại: …………… Fax: ………………  Email: ……… Website (nếu có):  ..  

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức, gồm: 

Họ tên: …………………………….  Giới tính:  ...................................................... 

Chức danh: ………………… Ngày sinh: ……... …..........…. Quốc tịch: ............ 

...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân)
3
 số:.......; ngày cấp.......; Nơi cấp:  ...  

Địa chỉ thƣờng trú:  ...................................................................................................  

Chỗ ở hiện tại:  ..........................................................................................................  

Điện thoại: ……………. Fax: ………………. Email:  ............................................  

III. THÔNG TIN DỰ ÁN ĐẦU TƢ ĐƢỢC HÌNH THÀNH TRÊN CƠ SỞ 

CHIA, TÁCH, HỢP NHẤT, SÁP NHẬP, CHUYỂN ĐỔI LOẠI HÌNH TỔ 

CHỨC KINH TẾ.  

- Tên dự án: ...............................................................................................................  

- Mục tiêu: .................................................................................................................  

- Tổng vốn đầu tƣ  .....................................................................................................  

- Quy mô dự án: 

 ........................................................................................................................................... 

- Địa điểm:  ........................................................................................................................  

- Tiến độ: ...................................................................................................................  

- Thời hạn dự án:  ......................................................................................................  

IV. GIẢI TRÌNH 

1. Giải trình lý do, cơ sở đề nghị thực hiện chia/tách/sáp nhập dự án đầu tƣ 

2. Phƣơng án xử lý tài sản, quyền và nghĩa vụ liên quan đến dự án đầu tƣ trong 

quá trình chia, tách, hợp nhất, sáp nhập, chuyển đổi loại hình tổ chức kinh tế 

3. Các văn bản liên quan đến việc đáp ứng các điều kiện thực hiện dự án sau khi 

tổ chức lại (nếu có) 

V. CÁC NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH KHÁC (nếu có):  

Nhà đầu tƣ kê khai theo mẫu hƣớng dẫn tại A.I.11.h Phụ lục này 

VI. NHÀ ĐẦU TƢ CAM KẾT: 

                                                           
2
 Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tƣơng 

đƣơng khác. 
3
 Là một trong các loại giấy tờ sau: Định danh cá nhân, thẻ Căn cƣớc công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ 

chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác. 
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1. Chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của 

hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền. 

2. Chấp hành các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Quyết 

định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trƣơng đầu tƣ (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều 

chỉnh) nhà đầu tƣ (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trƣơng đầu tƣ đồng 

thời với chấp thuận nhà đầu tƣ (nếu có), Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ/Giấy chứng 

nhận đầu tƣ/Giấy phép đầu tƣ/Giấy phép kinh doanh. 

3. Tiếp tục thực hiện dự án đã đƣợc ……. (cơ quan chấp thuận chủ trƣơng) chấp 

thuận chủ trƣơng tại văn bản số……/QĐ…. ngày ….... theo đúng tiến độ đã đƣợc quy 

định và đáp ứng các điều kiện sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, nhà ở, 

xây dựng, kinh doanh bất động sản, điều kiện đầu tƣ kinh doanh (nếu có) và điều kiện 

khác theo quy định của pháp luật liên quan. 

VII. HỒ SƠ KÈM THEO 

1. Các văn bản kèm theo khoản 2 Điều 51 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP. 

2. Các tài liệu chứng minh đáp ứng điều kiện đối với trƣờng hợp quy định tại 

khoản 6 Điều 51 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP. 

3. Các tài liệu có liên quan khác.  

 

 

 

... ……., ngày ….. tháng ….. năm … 

Tổ chức kinh tế bị tổ chức lại 

Ngƣời đại diện theo pháp luật của Tổ chức 

kinh tế ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng 

dấu (nếu có). 
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16. Điều chỉnh dự án đầu tƣ trong trƣờng hợp sử dụng quyền sử dụng 

đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tƣ để góp vốn vào doanh 

nghiệp đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ của 

UBND tỉnh. Mã số TTHC 1.009654.000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bƣớc 1: Nhà đầu tƣ lập trực tuyến hồ sơ trên Cổng dịch vụ công hoặc 

gửi văn bản qua dịch vụ bƣu chính công ích, hoặc gửi văn bản trực tiếp cho bộ 

phận tiếp nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công, Địa chỉ, số 727, QL 14, phƣờng Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phƣớc. 

- Bƣớc 2: Trong thời hạn 03 ngày, Sở Kế hoạch và Đầu tƣ gửi hồ sơ cho 

cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 33 của 

Nghị định số 31/2021/NĐ-CP để lấy ý kiến về những nội dung điều chỉnh dự án 

đầu tƣ. 

- Bƣớc 3: Trong thời hạn 07 ngày, Các cơ quan đƣợc lấy ý kiến có ý kiến 

về nội dung điều chỉnh dự án thuộc phạm vi quản lý nhà nƣớc của cơ quan đó.  

- Bƣớc 4: Trong thời hạn 15 ngày, Sở Kế hoạch và Đầu tƣ lập báo cáo 

thẩm định các nội dung điều chỉnh dự án đầu tƣ để trình Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Bƣớc 5: Trong thời hạn 05 ngày, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chấp 

thuận điều chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ.  

b) Cách thức thực hiện: 

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ  của Sở Kế hoạch 

và Đầu tƣ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.  

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tƣ; 

- Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tƣ đến thời điểm góp vốn;  

- Thỏa thuận của các cổ đông, thành viên về việc sử dụng quyền sử dụng 

đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tƣ để góp vốn thành lập doanh 

nghiệp hoặc góp thêm vốn điều lệ của doanh nghiệp đang hoạt động; 

- Bản sao tài liệu về tƣ cách pháp lý của nhà đầu tƣ góp vốn, nhà đầu tƣ 

nhận góp vốn;  

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=258136
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- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ, Quyết định chấp thuận chủ 

trƣơng đầu tƣ, Quyết định chấp thuận nhà đầu tƣ (nếu có) của bên góp vốn; 

- Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở 

hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 

sở hữu nhà và tài sản khác gắn liền với đất. 

* Số lƣợng hồ sơ: File lƣu hồ sơ dạng tập tin PDF nộp trực tuyến và 02 

bộ hồ sơ gốc gửi qua hệ thống bƣu chính. 

d) Thời hạn giải quyết:  

- Thời gian thẩm định: Không quá 15 ngày. 

- Thời hạn phê duyệt quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ: 

Không quá 05 ngày. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Nhà đầu tƣ. 

e) Cơ quan thực hiện: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận điều chỉnh chủ trƣơng 

đầu tƣ theo Mẫu A.II.2 ban hành kèm theo Thông tƣ số 03/2021/TT-BKHĐT. 

h) Lệ phí: Không có 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tƣ theo Mẫu A.I.11.e ban hành 

kèm theo Thông tƣ số 03/2021/TT-BKHĐT. 

- Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tƣ đến thời điểm điều chỉnh theo 

Mẫu A.I.12 ban hành kèm theo Thông tƣ số 03/2021/TT-BKHĐT. 

k)Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:  

- Dự án đầu tƣ thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ của Ủy 

ban nhân dân tỉnh và thuộc một trong các trƣờng hợp quy định tại khoản 3 Điều 

41 Luật Đầu tƣ. 

- Việc góp vốn bằng sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất 

thuộc dự án đầu tƣ để góp vốn thành lập tổ chức kinh tế, góp vốn vào doanh 

nghiệp phải đáp ứng các điều kiện sau đây: 

+ Điều kiện theo quy định của pháp luật đất đai về quyền và nghĩa vụ của 

ngƣời sử dụng đất, ngƣời có tài sản gắn liền với đất; quyền và nghĩa vụ của 

ngƣời nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; điều kiện 

góp vốn và nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;  
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+ Điều kiện theo quy định của pháp luật về nhà ở, pháp luật về kinh doanh 

bất động sản, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật có liên 

quan (nếu có);  

+ Điều kiện quy định tại Quyết định chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ, Quyết 

định chấp thuận nhà đầu tƣ, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ, thỏa thuận giữa cơ 

quan có thẩm quyền và nhà đầu tƣ hoặc theo quy định khác của pháp luật có liên 

quan (nếu có);  

+ Điều kiện góp vốn và nhận vốn góp bằng tài sản của doanh nghiệp nhà 

nƣớc theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nƣớc đầu tƣ vào 

sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản 

công và pháp luật có liên quan đối với doanh nghiệp nhà nƣớc; 

+ Điều kiện góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định tại 

khoản 2 Điều 24 của Luật Đầu tƣ và các Điều 15, 16 và 17 của Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP đối với nhà đầu tƣ nƣớc ngoài, tổ chức kinh tế quy định tại các 

điểm a, b và c khoản 1 Điều 23 của Luật Đầu tƣ và tổ chức kinh tế có vốn đầu tƣ 

nƣớc ngoài; 

+ Thực hiện các nghĩa vụ về tài chính với Nhà nƣớc (nếu có) theo quy 

định của pháp luật. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đầu tƣ số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tƣ. 

- Thông tƣ số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trƣởng Bộ Kế 

hoạch và Đấu tƣ quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tƣ 

tại Việt Nam, đầu tƣ từ Việt Nam ra nƣớc ngoài và xúc tiến đầu tƣ. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Mẫu A.I.11.e  

Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tƣ  

(Trường hợp góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liến với đất thuộc dự án 

đầu tư) 

(Điều 52 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƢ
19

 

(Trường hợp góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất  

thuộc dự án đầu tư) 

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ/Cơ quan đăng ký đầu tƣ 

Nhà đầu tƣ …. (tên nhà đầu tư) đề nghị điều chỉnh dự án đầu tƣ trong trƣờng hợp 

sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tƣ để góp vốn với 

các nội dung nhƣ sau: 

I. TÊN NHÀ ĐẦU TƢ 

1. Nhà đầu tƣ góp vốn
20

 

a) Đối với nhà đầu tƣ là cá nhân: 

Họ tên: ………………… Giới tính:  ........................................................................  

Ngày sinh: ……... .....…………. Quốc tịch:  ............................................................  

...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân)
21

 số:.......; ngày cấp.......; Nơi cấp:  ..  

Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có): .........................................................................  

Địa chỉ thƣờng trú:  ...................................................................................................  

Chỗ ở hiện tại:  ..........................................................................................................  

Điện thoại: …………….  Fax: ……………….  Email:  ..........................................  

b) Đối với nhà đầu tƣ là doanh nghiệp/ tổ chức: 

Tên doanh nghiệp/tổ chức:  ......................................................................................  

...(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)
22

 số: ....; ngày cấp: .........; Cơ quan 

cấp:....  

Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có): .........................................................................  

Địa chỉ trụ sở:  ...........................................................................................................  

                                                           
19

 Trƣờng hợp góp một phần quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tƣ không thuộc các 

trƣờng hợp tại khoản 3 Điều 41 Luật Đầu tƣ thì nhà đầu tƣ nhận góp vốn sử dụng văn bản đề nghị chấp thuận 

nhà đầu tƣ tại Biểu mẫu A.I.11.b của Thông tƣ này thay thế cho văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tƣ (khoản 

5 Điều 52 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP. 
20

 Nhà đầu tƣ sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tƣ để góp vốn 
21

 Là một trong các loại giấy tờ sau: Định danh cá nhân, thẻ Căn cƣớc công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ 

chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác. 
22

 Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tƣơng 

đƣơng khác. 
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Điện thoại: …………… Fax: ………………  Email: ……… Website (nếu có):  ..  

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức, gồm: 

Họ tên: …………………………….  Giới tính:  ...................................................... 

Chức danh: ………………… Ngày sinh: ……....... ……. Quốc tịch: .................. .  

(Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:.......; ngày cấp.......; Nơi cấp:  ...........  

Địa chỉ thƣờng trú:  ...................................................................................................  

Chỗ ở hiện tại:  ..........................................................................................................  

Điện thoại: ……………. Fax: ………………. Email:  ............................................  

2. Nhà đầu tƣ nhận góp vốn: thông tin kê khai tƣơng tự nhƣ nội dung đối với nhà 

đầu tƣ góp vốn 

II. NỘI DUNG DỰ ÁN ĐẦU TƢ CÓ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN 

GẮN LIỀN VỚI ĐẤT ĐƢỢC SỬ DỤNG ĐỂ GÓP VỐN 

1. Các Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trƣơng đầu tƣ (nếu có), Quyết 

định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tƣ (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) 

chủ trƣơng đầu tƣ đồng thời với chấp thuận nhà đầu tƣ (nếu có), Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tƣ/Giấy chứng nhận đầu tƣ/Giấy phép đầu tƣ/Giấy phép kinh doanh đã 

cấp: 

STT Tên 

giấy 

Số giấy/Mã 

số dự án 

Ngày cấp Cơ quan 

cấp 

Ghi chú 

(Còn hoặc hết hiệu lực) 

      

      

 2. Nội dung dự án đã quy định tại các Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ 

trƣơng đầu tƣ (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tƣ (nếu có), Quyết 

định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trƣơng đầu tƣ đồng thời với chấp thuận nhà đầu tƣ 

(nếu có), Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ/Giấy chứng nhận đầu tƣ/Giấy phép đầu 

tƣ/Giấy phép kinh doanh: 

- Tên dự án: ...............................................................................................................  

- Mục tiêu: .................................................................................................................  

- Tổng vốn đầu tƣ  .....................................................................................................  

- Quy mô dự án:  .......................................................................................................  

- Địa điểm:  ...............................................................................................................  

- Tiến độ: ...................................................................................................................  

- Thời hạn dự án:  ......................................................................................................  

- Tóm tắt tình hình triển khai dự án:  ........................................................................  

3. Các văn bản liên quan đến nội dung góp vốn và việc đáp ứng các điều kiện 

góp vốn bằng việc sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu 

tƣ quy định tại khoản 2 Điều 52 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.  

III. THÔNG TIN VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI 

ĐẤT THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƢ CỦA NHÀ ĐẦU TƢ ĐƢỢC ĐEM GÓP VỐN 

1. Tài liệu về tƣ cách pháp lý:….. (Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/Hợp đồng 

thuê đất.) 
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2. Mã số:….. do….. (tên cơ quan cấp) ngày….tháng…năm…. 

3. Diện tích sử dụng đất: ...........................................................................................   

4. Mục đích sử dụng đất: ..........................................................................................  

5. Căn cứ xác lập quyền sử dụng đất:….. (đƣợc Nhà nƣớc giao; thuê đất của Nhà 

nƣớc trả tiền một lần/hàng năm; nhận chuyển nhƣợng;...).   

6. Thông tin về tài sản trên đất: ................................................................................  

7. Các thông tin khác (nếu có): .................................................................................  

IV. NỘI DUNG DỰ ÁN ĐẦU TƢ SAU KHI ĐÃ GÓP VỐN BẰNG QUYỀN 

SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI ĐẤT  

- Tên dự án: ...............................................................................................................  

- Mục tiêu: .................................................................................................................  

- Tổng vốn đầu tƣ  .....................................................................................................  

- Quy mô dự án:  .......................................................................................................  

- Địa điểm:  ...............................................................................................................  

- Tiến độ: ...................................................................................................................  

- Thời hạn dự án:  ......................................................................................................  

V. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC KINH TẾ ĐƢỢC THÀNH LẬP / TỔ 

CHỨC KINH TẾ SAU KHI NHẬN GÓP VỐN 

1.Thông tin về tổ chức kinh tế 

Tên doanh nghiệp/tổ chức:  ......................................................................................  

...(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)
5
 số: ....; ngày cấp: .........; Cơ quan 

cấp:....  

Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có): .........................................................................  

Địa chỉ trụ sở:  ...........................................................................................................  

Điện thoại: …………… Fax: ………………  Email: ……… Website (nếu có):  ..  

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức, gồm: 

Họ tên: …………………………….  Giới tính:  ......................................................  

Chức danh: ………………… Ngày sinh: ……... ……. Quốc tịch:  

...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:.......; ngày cấp.......; Nơi cấp:  ....  

Địa chỉ thƣờng trú:  ...................................................................................................  

Chỗ ở hiện tại:  ..........................................................................................................  

Điện thoại: ……………. Fax: ………………. Email:  ............................................  

2. Tỷ lệ góp vốn điều lệ: 

STT Tên thành viên góp 

vốn 

Số vốn góp  Tỷ lệ (%) 

VNĐ Tƣơng đƣơng 

USD 

                                                           
5
 Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tƣơng 

đƣơng khác. 
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VI. CÁC NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH KHÁC (nếu có):  

Nhà đầu tƣ kê khai theo mẫu hƣớng dẫn tại A.I.11.h Phụ lục này 

VI. NHÀ ĐẦU TƢ CAM KẾT: 

1. Chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của 

hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền. 

2. Chấp hành các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Quyết 

định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trƣơng đầu tƣ (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều 

chỉnh) nhà đầu tƣ (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trƣơng đầu tƣ đồng 

thời với chấp thuận nhà đầu tƣ (nếu có), Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ/Giấy chứng 

nhận đầu tƣ/Giấy phép đầu tƣ/Giấy phép kinh doanh. 

3. Tiếp tục thực hiện dự án đã đƣợc ……. (cơ quan chấp thuận chủ trƣơng) chấp 

thuận chủ trƣơng tại văn bản số……/QĐ…. ngày ….... theo đúng tiến độ đã đƣợc quy 

định và đáp ứng các điều kiện sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai, nhà ở, 

xây dựng, kinh doanh bất động sản, điều kiện đầu tƣ kinh doanh (nếu có) và điều kiện 

khác theo quy định của pháp luật liên quan. 

VII. HỒ SƠ KÈM THEO 

1. Các văn bản kèm theo khoản 3 Điều 52 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.  

2. Các tài liệu khác có liên quan. 

 

 

Tổ chức kinh tế đƣợc thành 

lập/Tổ chức kinh tế nhận góp vốn 

Ngƣời đại diện theo pháp luật của 

Tổ chức kinh tế ký, ghi rõ họ tên, 

chức danh và đóng dấu (nếu có) 

... ……., ngày ….. tháng ….. năm … 

Nhà đầu tƣ sử dụng quyền sử dụng đất, tài 

sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tƣ 

Từng nhà đầu tƣ ký, ghi rõ họ tên, chức danh và 

đóng dấu (nếu có). 

 

  



274 

 

 

Mẫu A.I.12 

Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tƣ đến thời điểm điều chỉnh 

(Khoản 1 Điều 44, Khoản 2 Điều 47 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

(kèm theo văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày… tháng… 

năm …) 

 

Kính gửi: ………..(Tên cơ quan đăng ký đầu tư) 

 

Tổ chức kinh tế thực hiện dự án (nêu tên của tổ chức) báo cáo về tình hình hoạt 

động của dự án (tên dự án, mã số dự án, ngày cấp, cơ quan cấp) đến ngày.... tháng.... 

năm .... với các nội dung cụ thể dƣới đây: 

1. Tiến độ thực hiện dự án: (ghi theo mốc thời điểm tháng (hoặc quý)/năm. Ví 

dụ: tháng 01 (hoặc quý I)/2021):  

a) Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn: 

Tổng vốn đầu tƣ đã thực hiện (ghi số vốn đã thực hiện và tỷ lệ so với tổng vốn 

đầu tư đăng ký): ........., trong đó:   

- Vốn góp (ghi rõ số vốn góp đã góp của từng nhà đầu tư và thời điểm hoàn tất 

việc góp vốn):  

- Vốn huy động (ghi số giá trị đã huy động và nguồn vốn) trong đó: 

+Vốn vay từ các tổ chức tín dụng : ........................................................................  

+Vốn huy động từ cổ đông, thành viên, từ các chủ thể khác : ...............................  

+ Vốn huy động từ nguồn khác (ghi rõ nguồn) : ....................................................   

- Lợi nhuận để lại của nhà đầu tƣ để tái đầu tƣ (nếu có):  ........................................                                                                                                                                                                                                                                                        

b) Tiến độ thực các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tƣ; 

c) Tiến độ xây dựng cơ bản và đƣa công trình vào hoạt động hoặc khai thác vận 

hành (nếu có); 

d) Sơ bộ phƣơng án phân kỳ đầu tƣ hoặc phân chia dự án thành phần (nếu có); 

(Trường hợp dự án đầu tư chia thành nhiều giai đoạn thì phải ghi rõ tiến độ thực 

hiện từng giai đoạn). 

2. Tiến độ thực hiện các nội dung khác đƣợc quy định tại Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tƣ hoặc Quyết định chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ (nếu có):  

- Việc đăng ký tài khoản báo cáo tình hình thực hiện dự án trên trang web của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tƣ 

- Việc thực hiện các quy định về cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động… 
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3. Sơ lƣợc tình hình hoạt động của dự án tính từ thời điểm thực hiện báo cáo 

gần nhất trên trang điện tử www.dautunuocngoai.gov.vn hoặc gần nhất báo cáo 

tại lần điều chỉnh dự án đầu tƣ gần nhất: 

- Doanh thu:  .............................................................................................................  

- Giá trị xuất, nhập khẩu:  .........................................................................................  

- Lợi nhuận: ...............................................................................................................  

- Ƣu đãi đầu tƣ đƣợc hƣởng: .....................................................................................  

- Số lao động sử dụng: Tổng số lao động, ngƣời Việt Nam, ngƣời nƣớc ngoài 

(nếu có); mức thu nhập bình quân của ngƣời lao động  ....................................................  

- Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính:  ................................................................  

- Các khoản thuế, phí, tiền thuê đất đã nộp: .............................................................  

- Các khoản thuế, phí, tiền thuê đất còn nợ (nếu có):  ..............................................  

- Các nghĩa vụ tài chính với các bên liên quan khác (nếu có): lƣơng đối với ngƣời 

lao động, các khoản phải trả cho bên thứ ba .....................................................................  

- Tình hình chấp hành các quy định pháp luật về môi trƣờng, xây dựng…và các 

quy định pháp luật khác 

 

 ... ……., ngày ….. tháng ….. năm …… 

Nhà đầu tƣ/Tổ chức kinh tế thực hiện dự án 

Từng nhà đầu tƣ/Ngƣời đại diện theo pháp luật của 

Tổ chức kinh tế ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng 

dấu (nếu có). 
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17. Điều chỉnh dự án đầu tƣ trong trƣờng hợp sử dụng quyền sử dụng 

đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tƣ để hợp tác kinh doanh đối 

với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ của UBND tỉnh. Mã 

số TTHC 1.009655.000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bƣớc 1: Nhà đầu tƣ lập trực tuyến hồ sơ trên Cổng dịch vụ công hoặc 

gửi văn bản qua dịch vụ bƣu chính công ích, hoặc gửi văn bản trực tiếp cho bộ 

phận tiếp nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công, Địa chỉ, số 727, QL 14, phƣờng Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phƣớc. 

- Bƣớc 2: Trong thời hạn 03 ngày, Sở Kế hoạch và Đầu tƣgửi hồ sơ cho 

cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 33 của 

Nghị định số 31/2021/NĐ-CP để lấy ý kiến về những nội dung điều chỉnh dự án 

đầu tƣ. 

- Bƣớc 3: Trong thời hạn 07 ngày, Các cơ quan đƣợc lấy ý kiến có ý kiến 

về nội dung điều chỉnh dự án thuộc phạm vi quản lý nhà nƣớc của cơ quan đó.  

- Bƣớc 4: Trong thời hạn 15 ngày, Sở Kế hoạch và Đầu tƣ lập báo cáo 

thẩm định các nội dung điều chỉnh dự án đầu tƣ để trình Ủy ban nhân dân tỉnh; 

- Bƣớc 5: Trong thời hạn 05 ngày, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chấp 

thuận điều chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ.  

b) Cách thức thực hiện: 

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ  của Sở Kế hoạch 

và Đầu tƣ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.  

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tƣ; 

- Báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tƣ đến thời điểm hợp tác kinh 

doanh;  

- Bản sao hợp đồng hợp tác kinh doanh; 

- Bản sao tài liệu về tƣ cách pháp lý của các bên tham gia hợp tác 

kinh doanh;  

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ hoặc Quyết định chấp thuận 

chủ trƣơng đầu tƣ, Quyết định chấp thuận nhà đầu tƣ (nếu có) của nhà đầu tƣ sử 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=258136
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dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tƣđể hợp tác 

kinh doanh; 

- Bản sao một trong các giấy tờ sau: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, 

Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà và và tài sản khác gắn liền với đất; 

- Bản sao một trong các tài liệu sau của bên tham gia hợp tác kinh doanh: 

báo cáo tài chính 02 năm gần nhất hoặc báo cáo kiểm toán vốn chủ sở hữu của 

nhà đầu tƣ, cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ, cam kết hỗ trợ tài chính của 

tổ chức tài chính, bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tƣ, tài liệu thuyết 

minh năng lực tài chính của nhà đầu tƣ. 

* Số lƣợng hồ sơ: File lƣu hồ sơ dạng tập tin PDF nộp trực tuyến và 02 

bộ hồ sơ gốc gửi qua hệ thống bƣu chính. 

d) Thời hạn giải quyết:  

- Thời gian thẩm định: Không quá 15 ngày. 

- Thời hạn phê duyệt quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ: 

Không quá 05 ngày. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Nhà đầu tƣ. 

e) Cơ quan thực hiện: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

h) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận điều chỉnh chủ trƣơng 

đầu tƣ theo Mẫu A.II.2 ban hành kèm theo Thông tƣ số 03/2021/TT-BKHĐT. 

h) Lệ phí: Không có 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tƣ theo Mẫu A.I.11.g ban hành 

kèm theo Thông tƣ số 03/2021/TT-BKHĐT. 

- Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tƣ đến thời điểm điều chỉnh theo 

Mẫu A.I.12 ban hành kèm theo Thông tƣ số 03/2021/TT-BKHĐT. 

k)Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:  

- Dự án đầu tƣ thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ của Thủ 

tƣớng Chính phủ và thuộc một trong các trƣờng hợp quy định tại khoản 3 Điều 

41 Luật Đầu tƣ. 

- Việc sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu 

tƣ để hợp tác kinh doanhphải đáp ứng các điều kiện sau đây: 
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+ Điều kiện theo quy định của pháp luật đất đai về quyền và nghĩa vụ của 

ngƣời sử dụng đất, ngƣời có tài sản gắn liền với đất; quyền và nghĩa vụ của 

ngƣời nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất; điều kiện 

góp vốn và nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất;  

+ Điều kiện theo quy định của pháp luật về nhà ở, pháp luật về kinh doanh 

bất động sản, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công và pháp luật có liên 

quan (nếu có);  

+ Điều kiện quy định tại Quyết định chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ, Quyết 

định chấp thuận nhà đầu tƣ, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ, thỏa thuận giữa cơ 

quan có thẩm quyền và nhà đầu tƣ hoặc theo quy định khác của pháp luật có liên 

quan (nếu có);  

+ Điều kiện góp vốn và nhận vốn góp bằng tài sản của doanh nghiệp nhà 

nƣớc theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nƣớc đầu tƣ vào 

sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản 

công và pháp luật có liên quan đối với doanh nghiệp nhà nƣớc; 

+ Điều kiện góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định tại 

khoản 2 Điều 24 của Luật Đầu tƣ và các Điều 15, 16 và 17 của Nghị định 

31/2021/NĐ-CP đối với nhà đầu tƣ nƣớc ngoài, tổ chức kinh tế quy định tại các 

điểm a, b và c khoản 1 Điều 23 của Luật Đầu tƣ và tổ chức kinh tế có vốn đầu tƣ 

nƣớc ngoài; 

+ Thực hiện các nghĩa vụ về tài chính với Nhà nƣớc (nếu có) theo quy 

định của pháp luật. 

+ Điều kiện hợp tác kinh doanh theo quy định của pháp luật có liên quan 

(nếu có). 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đầu tƣ số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tƣ. 

- Thông tƣ số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trƣởng Bộ Kế 

hoạch và Đấu tƣ quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tƣ 

tại Việt Nam, đầu tƣ từ Việt Nam ra nƣớc ngoài và xúc tiến đầu tƣ. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Mẫu A.I.11.g 

Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tƣ  

(Trường hợp sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư 

để hợp tác kinh doanh)  

(Điều 53 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP)   

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

(Trường hợp sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tư 

để hợp tác kinh doanh) 

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ/Cơ quan đăng ký đầu tƣ 

Nhà đầu tƣ …. (tên nhà đầu tư) đề nghị điều chỉnh dự án đầu tƣ trong trƣờng hợp 

sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự án đầu tƣ để hợp tác kinh 

doanh với các nội dung nhƣ sau: 

I. TÊN NHÀ ĐẦU TƢ 

1. Nhà đầu tƣ sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất thuộc dự 

án đầu tƣ để hợp tác kinh doanh 

a. Đối với nhà đầu tƣ là cá nhân: 

Họ tên: ………………… Giới tính:  ........................................................................  

Ngày sinh: ……... …………. Quốc tịch:  ................................................................  

...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân)
23

 số:.......; ngày cấp.......; Nơi cấp:  ..  

Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có): .........................................................................  

Địa chỉ thƣờng trú:  ...................................................................................................  

Chỗ ở hiện tại:  ..........................................................................................................  

Điện thoại: …………….  Fax: ……………….  Email:  ..........................................  

b. Đối với nhà đầu tƣ là tổ chức: 

Tên doanh nghiệp/tổ chức:  ......................................................................................  

...(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)
24

 số: ....; ngày cấp: .........; Cơ quan 

cấp:....  

Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có): .........................................................................  

Địa chỉ trụ sở:  ...........................................................................................................  

Điện thoại: …………… Fax: ………………  Email: ……… Website (nếu có):  ..  

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức, gồm: 

                                                           
23

 Là một trong các loại giấy tờ sau: Định danh cá nhân, thẻ Căn cƣớc công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ 

chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác. 
24

 Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tƣơng 

đƣơng khác. 
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Họ tên: …………………………….  Giới tính:  

Chức danh: ………………… Ngày sinh: ……... …. Quốc tịch:  

...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:.......; ngày cấp.......; Nơi cấp:  ....  

Địa chỉ thƣờng trú:  ...................................................................................................  

Chỗ ở hiện tại:  ..........................................................................................................  

Điện thoại: ……………. Fax: ………………. Email:  ............................................  

2. Nhà đầu tƣ nhận hợp tác kinh doanh: thông tin kê khai tƣơng tự nhƣ nội 

dung đối với nhà đầu tƣ tại mục 1 

II. NỘI DUNG DỰ ÁN ĐẦU TƢ CÓ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN 

GẮN LIỀN VỚI ĐẤT ĐƢỢC SỬ DỤNG ĐỂ HỢP TÁC KINH DOANH 

1. Các Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trƣơng đầu tƣ (nếu có), Quyết 

định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tƣ (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) 

chủ trƣơng đầu tƣ đồng thời với chấp thuận nhà đầu tƣ (nếu có), Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tƣ/Giấy chứng nhận đầu tƣ/Giấy phép đầu tƣ/Giấy phép kinh doanh đã 

cấp: 

STT Tên 

giấy 

Số giấy/Mã 

số dự án 

Ngày cấp Cơ quan 

cấp 

Ghi chú 

(Còn hoặc hết hiệu 

lực) 

      

      

 2. Nội dung dự án đã quy định tại các Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ 

trƣơng đầu tƣ (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tƣ (nếu có), Quyết 

định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trƣơng đầu tƣ đồng thời với chấp thuận nhà đầu tƣ 

(nếu có), Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ/Giấy chứng nhận đầu tƣ/Giấy phép đầu 

tƣ/Giấy phép kinh doanh: 

- Tên dự án: ...............................................................................................................  

- Mục tiêu: .................................................................................................................  

- Tổng vốn đầu tƣ  .....................................................................................................  

- Quy mô dự án:  .......................................................................................................  

- Địa điểm:  ...............................................................................................................  

- Tiến độ: ...................................................................................................................  

- Thời hạn dự án:  ......................................................................................................  

- Tóm tắt tình hình triển khai dự án:  ........................................................................  

3. Giải trình việc đáp ứng các điều kiện sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản gắn 

liền với đất thuộc dự án đầu tƣ để hợp tác kinh doanh quy định tại khoản 2 Điều 52 

Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.  

III. THÔNG TIN VỀ QUYỀN SỬ DỤNG ĐẤT, TÀI SẢN GẮN LIỀN VỚI 

ĐẤT THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƢ CỦA NHÀ ĐẦU TƢ 

1. Tài liệu về tƣ cách pháp lý:…(Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/Hợp đồng thuê 

đất…) 

2. Mã số:….. do….. (tên cơ quan cấp) ngày….tháng…năm…. 

3. Diện tích sử dụng đất: ...........................................................................................   
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4. Mục đích sử dụng đất: ..........................................................................................  

5. Căn cứ xác lập quyền sử dụng đất:….. (đƣợc Nhà nƣớc giao; thuê đất của Nhà 

nƣớc trả tiền một lần/hàng năm; nhận chuyển nhƣợng;...).   

6. Thông tin về tài sản trên đất: ................................................................................  

7. Các thông tin khác (nếu có): .................................................................................  

IV. NỘI DUNG HỢP TÁC KINH DOANH 

1. Tên, địa chỉ, ngƣời đại diện có thẩm quyền của các bên tham gia hợp đồng: ......  

2. Địa điểm thực hiện dự án đầu tƣ: .........................................................................  

3. Mục tiêu và phạm vi hoạt động đầu tƣ kinh doanh: .............................................  

4. Đóng góp của các bên tham gia hợp đồng và phân chia kết quả đầu tƣ kinh 

doanh giữa các bên: ...........................................................................................................  

5. Tiến độ và thời hạn thực hiện hợp đồng: ..............................................................  

V. CÁC NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH KHÁC (nếu có):  

Nhà đầu tƣ kê khai theo mẫu hƣớng dẫn tại A.I.11.h Phụ lục này 

VI. CÁC NHÀ ĐẦU TƢ CAM KẾT: 

1. Chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của 

hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền. 

2. Chấp hành các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Quyết 

định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trƣơng đầu tƣ (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều 

chỉnh) nhà đầu tƣ (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trƣơng đầu tƣ đồng 

thời với chấp thuận nhà đầu tƣ (nếu có), Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ/Giấy chứng 

nhận đầu tƣ/Giấy phép đầu tƣ/Giấy phép kinh doanh. 

VII. HỒ SƠ KÈM THEO 

1. Các văn bản kèm theo khoản 3 Điều 53 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP.  

2. Các tài liệu khác có liên quan. 

 

 

Nhà đầu tƣ nhận hợp tác kinh 

doanh 

Từng nhà đầu tƣ ký, ghi rõ họ tên, 

chức danh và đóng dấu (nếu có). 

... ……., ngày ….. tháng ….. năm … 

Nhà đầu tƣ sử dụng quyền sử dụng đất, tài sản 

gắn liền với đất thuộc dự án đầu tƣ 

Từng nhà đầu tƣ ký, ghi rõ họ tên, chức danh và 

đóng dấu (nếu có). 
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Mẫu A.I.12 

Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tƣ đến thời điểm điều chỉnh 

(Khoản 1 Điều 44, Khoản 2 Điều 47 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

(kèm theo văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư ngày… tháng… 

năm …) 

 

Kính gửi: ………..(Tên cơ quan đăng ký đầu tư) 

 

Tổ chức kinh tế thực hiện dự án (nêu tên của tổ chức) báo cáo về tình hình hoạt 

động của dự án (tên dự án, mã số dự án, ngày cấp, cơ quan cấp) đến ngày.... tháng.... 

năm .... với các nội dung cụ thể dƣới đây: 

1. Tiến độ thực hiện dự án: (ghi theo mốc thời điểm tháng (hoặc quý)/năm. Ví 

dụ: tháng 01 (hoặc quý I)/2021):  

a) Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn: 

Tổng vốn đầu tƣ đã thực hiện (ghi số vốn đã thực hiện và tỷ lệ so với tổng vốn 

đầu tư đăng ký): ........., trong đó:   

- Vốn góp (ghi rõ số vốn góp đã góp của từng nhà đầu tư và thời điểm hoàn tất 

việc góp vốn):  

- Vốn huy động (ghi số giá trị đã huy động và nguồn vốn) trong đó: 

+Vốn vay từ các tổ chức tín dụng : ........................................................................  

+Vốn huy động từ cổ đông, thành viên, từ các chủ thể khác : ...............................  

+ Vốn huy động từ nguồn khác (ghi rõ nguồn) : ....................................................   

- Lợi nhuận để lại của nhà đầu tƣ để tái đầu tƣ (nếu có):  ........................................                                                                                                                                                                                                                                                        

b) Tiến độ thực các mục tiêu hoạt động chủ yếu của dự án đầu tƣ; 

c) Tiến độ xây dựng cơ bản và đƣa công trình vào hoạt động hoặc khai thác vận 

hành (nếu có); 

d) Sơ bộ phƣơng án phân kỳ đầu tƣ hoặc phân chia dự án thành phần (nếu có); 

(Trường hợp dự án đầu tư chia thành nhiều giai đoạn thì phải ghi rõ tiến độ thực 

hiện từng giai đoạn). 

2. Tiến độ thực hiện các nội dung khác đƣợc quy định tại Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tƣ hoặc Quyết định chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ (nếu có):  

- Việc đăng ký tài khoản báo cáo tình hình thực hiện dự án trên trang web của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tƣ 

- Việc thực hiện các quy định về cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động… 
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3. Sơ lƣợc tình hình hoạt động của dự án tính từ thời điểm thực hiện báo cáo 

gần nhất trên trang điện tử www.dautunuocngoai.gov.vn hoặc gần nhất báo cáo 

tại lần điều chỉnh dự án đầu tƣ gần nhất: 

- Doanh thu:  .............................................................................................................  

- Giá trị xuất, nhập khẩu:  .........................................................................................  

- Lợi nhuận: ...............................................................................................................  

- Ƣu đãi đầu tƣ đƣợc hƣởng: .....................................................................................  

- Số lao động sử dụng: Tổng số lao động, ngƣời Việt Nam, ngƣời nƣớc ngoài 

(nếu có); mức thu nhập bình quân của ngƣời lao động  ....................................................  

- Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính:  ................................................................  

- Các khoản thuế, phí, tiền thuê đất đã nộp: .............................................................  

- Các khoản thuế, phí, tiền thuê đất còn nợ (nếu có):  ..............................................  

- Các nghĩa vụ tài chính với các bên liên quan khác (nếu có): lƣơng đối với ngƣời 

lao động, các khoản phải trả cho bên thứ ba .....................................................................  

- Tình hình chấp hành các quy định pháp luật về môi trƣờng, xây dựng…và các 

quy định pháp luật khác 

 

 ... ……., ngày ….. tháng ….. năm …… 

Nhà đầu tƣ/Tổ chức kinh tế thực hiện dự án 

Từng nhà đầu tƣ/Ngƣời đại diện theo pháp luật của 

Tổ chức kinh tế ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng 

dấu (nếu có). 
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18. Điều chỉnh dự án đầu tƣ theo bản án, quyết định của tòa án, trọng 

tài đối với dự án đầu tƣ đã đƣợc chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ của UBND 

cấp tỉnh (Khoản 3 Điều 54 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP). Mã số TTHC 

1.009656.000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bƣớc 1: Nhà đầu tƣ lập trực tuyến hồ sơ trên Cổng dịch vụ công hoặc 

gửi văn bản qua dịch vụ bƣu chính công ích, hoặc gửi văn bản trực tiếp cho bộ 

phận tiếp nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công, Địa chỉ, số 727, QL 14, phƣờng Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phƣớc. 

- Bƣớc 2: Trong thời hạn 05 ngày, Sở Kế hoạch và Đầu tƣ căn cứ bản án, 

quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án, trọng tài trình Ủy ban nhân dân tỉnh 

để điều chỉnh Quyết định chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ; 

- Bƣớc 3: Trong thời hạn 05 ngày, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chấp 

thuận điều chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ.  

b) Cách thức thực hiện: 

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ  của Sở Kế hoạch 

và Đầu tƣ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.  

c) Thành phần hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tƣ; 

- Bản sao tài liệu về tƣ cách pháp lý của nhà đầu tƣ; 

- Bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án, trọng tài; 

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ;Quyết định chấp thuận chủ 

trƣơng đầu tƣ; Quyết định chấp thuận nhà đầu tƣ (nếu có). 

* Số lƣợng hồ sơ: File lƣu hồ sơ dạng tập tin PDF nộp trực tuyến và 02 

bộ hồ sơ gốc gửi qua hệ thống bƣu chính. 

d) Thời hạn giải quyết:  

- Thời gian thẩm định: Không quá 05 ngày. 

- Thời hạn phê duyệt quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ: 

Không quá 05 ngày. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Nhà đầu tƣ. 

e) Cơ quan thực hiện: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=258136
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- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận điều chỉnh chủ trƣơng 

đầu tƣ theo Mẫu A.II.2 ban hành kèm theo Thông tƣ số 03/2021/TT-BKHĐT. 

h) Lệ phí: Không có 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

 Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tƣ theo Mẫu A.I.11.h ban hành 

kèm theo Thông tƣ số 03/2021/TT-BKHĐT. 

k)Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:  

Dự án đầu tƣ thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ của Ủy ban 

nhân dân tỉnh phải điều chỉnh theo bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của 

tòa án, trọng tài. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đầu tƣ số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tƣ. 

- Thông tƣ số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trƣởng Bộ Kế 

hoạch và Đấu tƣ quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tƣ 

tại Việt Nam, đầu tƣ từ Việt Nam ra nƣớc ngoài và xúc tiến đầu tƣ. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



286 

 

 

Mẫu A.I.11.h 

Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tƣ  

(Trường hợp điều chỉnh khác)   

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƢ
25

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ/Cơ quan đăng ký đầu tƣ 

 

Nhà đầu tƣ đề nghị điều chỉnh dự án đầu tƣ đƣợc quy định tại Quyết định chấp 

thuận (điều chỉnh) chủ trƣơng đầu tƣ (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) 

nhà đầu tƣ (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trƣơng đầu tƣ đồng thời 

với chấp thuận nhà đầu tƣ (nếu có), Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ/Giấy chứng 

nhận đầu tƣ/Giấy phép đầu tƣ/Giấy phép kinh doanh .........(số, ngày cấp, cơ quan 

cấp) (nếu có), nay đề nghị điều chỉnh với các nội dung nhƣ sau: 

I. NHÀ ĐẦU TƢ  

1. Đối với nhà đầu tƣ là cá nhân: 

Họ tên: ………………… Giới tính:  ........................................................................  

Ngày sinh: ……...  ....…………. Quốc tịch:  ............................................................  

...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân)
26

 số:.......; ngày cấp.......; Nơi cấp:  ..  

Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có): .........................................................................  

Địa chỉ thƣờng trú:  ...................................................................................................  

Chỗ ở hiện tại:  ..........................................................................................................  

Điện thoại: …………….  Fax: ……………….  Email:  ..........................................  

2. Đối với nhà đầu tƣ là doanh nghiệp/tổ chức: 

Tên doanh nghiệp/tổ chức:  ......................................................................................  

...(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)
27

 số: ....; ngày cấp: .........; Cơ quan 

cấp:....  

Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có): 

Địa chỉ trụ sở:  

Điện thoại: …………… Fax: ………………  Email: ……… Website (nếu có):  ..  

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức, gồm: 

Họ tên: …………………………….  Giới tính:  
                                                           
25

 Áp dụng cả trong trƣờng hợp điều chỉnh dự án đầu tƣ liên quan đến việc thay đổi tên dự án đầu tƣ, tên nhà đầu 

tƣ tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ (khoản 1 Điều 47 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP). Khi đó, tiêu đề của mẫu 

đơn đƣợc ghi là: Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ. 
26

 Là một trong các loại giấy tờ sau: Định danh cá nhân, thẻ Căn cƣớc công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ 

chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác. 
27

 Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tƣơng 

đƣơng khác. 
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Chức danh: ………………… Ngày sinh: ……... …....…. Quốc tịch:  

 (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:.......; ngày cấp.......; Nơi cấp:  ..........  

Địa chỉ thƣờng trú:  ...................................................................................................  

Chỗ ở hiện tại:  ..........................................................................................................  

Điện thoại: ……………. Fax: ………………. Email:  ............................................  

Nhà đầu tƣ tiếp theo (nếu có): thông tin kê khai tƣơng tự nhƣ nội dung mục 1 và 2 ở 

trên. 

II. THÔNG TIN TỔ CHỨC KINH TẾ THỰC HIỆN DỰ ÁN (nếu có) 

1. Tên tổ chức kinh tế:  ...........................................................................................  

2. Mã số doanh nghiệp/số Giấy phép đầu tƣ/ Giấy chứng nhận đầu tƣ/số 

quyết định thành lập: ………do ..………. (tên cơ quan cấp) cấp lần đầu ngày: 

…………, lần điều chỉnh gần nhất (nếu có) ngày .............................................................  

3. Mã số thuế: ..........................................................................................................  

III. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH  

1. Nội dung điều chỉnh các Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trƣơng đầu tƣ 

(nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tƣ (nếu có), Quyết định chấp 

thuận (điều chỉnh) chủ trƣơng đầu tƣ đồng thời với chấp thuận nhà đầu tƣ (nếu có) (áp 

dụng đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, khi chuyển nhượng 

dự án làm thay đổi nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư - thuộc các trường hợp quy 

định tại điểm a,b,c,d,đ,e khoản 3 Điều 41 Luật Đầu tư). 

a. Nội dung điều chỉnh 1: 

- Nội dung đã quy định tại các Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trƣơng 

đầu tƣ (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tƣ (nếu có), Quyết định 

chấp thuận (điều chỉnh) chủ trƣơng đầu tƣ đồng thời với chấp thuận nhà đầu tƣ (nếu 

có) (hoặc tại các văn bản có giá trị tƣơng đƣơng):  ...........................................................  

- Nay đề nghị sửa thành:  ..........................................................................................  

- Giải trình lý do, cơ sở đề nghị điều chỉnh:  ............................................................  

b. Nội dung điều chỉnh tiếp theo (ghi tương tự như nội dung điều chỉnh 1):  .......  

2. Nội dung điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ/Giấy chứng nhận 

đầu tƣ/Giấy phép đầu tƣ/Giấy phép kinh doanh: 

a. Nội dung điều chỉnh 1: 

- Nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ/Giấy chứng nhận 

đầu tƣ/Giấy phép đầu tƣ/ Giấy phép kinh doanh:  .............................................................  

- Nay đăng ký sửa thành:  .........................................................................................  

- Lý do điều chỉnh:  ...................................................................................................  

b. Nội dung điều chỉnh tiếp theo(ghi tương tự như nội dung điều chỉnh 1):  ........  

3. Các văn bản liên quan đến nội dung điều chỉnh (nếu có).  

IV. NHÀ ĐẦU TƢ CAM KẾT: 
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1. Chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của 

hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền. 

2. Chấp hành các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định tại Quyết 

định chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ/Quyết định chấp thuận nhà đầu tƣ/Quyết định chấp 

thuận chủ trƣơng đầu tƣ đồng thời với chấp thuận nhà đầu tƣ/Giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tƣ. 

V. HỒ SƠ KÈM THEO 

1. Các văn bản kèm theo gồm:  

- Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tƣ đến thời điểm điều chỉnh;  

- Quyết định của nhà đầu tƣ về việc điều chỉnh dự án đầu tƣ đối với nhà đầu tƣ là 

tổ chức hoặc văn bản tƣơng đƣơng đối với nhà đầu tƣ là cá nhân;             

- Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung 

quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, g, h khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tƣ 

Trong đó: Quyết định của nhà đầu tƣ về việc điều chỉnh dự án đầu tƣ là Quyết 

định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ 

đông/thành viên hợp danh/chủ sở hữu của Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tƣ về 

việc điều chỉnh dự án đầu tƣ hoặc văn bản hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 

2. Bản sao Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trƣơng đầu tƣ (nếu có), Quyết 

định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tƣ (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) 

chủ trƣơng đầu tƣ đồng thời với chấp thuận nhà đầu tƣ (nếu có), Giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tƣ/Giấy chứng nhận đầu tƣ/Giấy phép đầu tƣ/Giấy phép kinh doanh .........(số, 

ngày cấp, cơ quan cấp) (nếu có). 

 

 ... ……., ngày ….. tháng ….. năm … 

Nhà đầu tƣ/Tổ chức kinh tế thực hiện dự án 

Từng nhà đầu tƣ/Ngƣời đại diện theo pháp luật của 

Tổ chức kinh tế ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng 

dấu (nếu có). 
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19. Điều chỉnh dự án đầu tƣ theo bản án, quyết định của tòa án, trọng 

tài đối với dự án đầu tƣ đã đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ và 

không thuộc diện chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ của UBND tỉnh hoặc dự án 

đã đƣợc chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ nhƣng không thuộc trƣờng hợp quy 

định tại khoản 3 Điều 41 của Luật Đầu tƣ (Khoản 4 Điều 54 Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP). Mã số TTHC 1.009657.000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bƣớc 1: Nhà đầu tƣ lập trực tuyến hồ sơ trên Cổng dịch vụ công hoặc 

gửi văn bản qua dịch vụ bƣu chính công ích, hoặc gửi văn bản trực tiếp cho bộ 

phận tiếp nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công, Địa chỉ, số 727, QL 14, phƣờng Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phƣớc. 

- Bƣớc 2: Trong thời hạn 03 ngày, Sở Kế hoạch và Đầu tƣ căn cứ bản án, 

quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án, trọng tài thực hiện thủ tục điều 

chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ.  

b) Cách thức thực hiện: 

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ  của Sở Kế hoạch 

và Đầu tƣ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.  

c) Thành phần hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tƣ; 

- Bản sao tài liệu về tƣ cách pháp lý của nhà đầu tƣ; 

- Bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án, trọng tài; 

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ;Quyết định chấp thuận chủ 

trƣơng đầu tƣ; Quyết định chấp thuận nhà đầu tƣ (nếu có). 

* Số lƣợng hồ sơ: File lƣu hồ sơ dạng tập tin PDF nộp trực tuyến và 01 

bộ hồ sơ gốc gửi qua hệ thống bƣu chính. 

d) Thời hạn giải quyết:  

- Thời gian thẩm định và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ: 

Không quá 03 ngày. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Nhà đầu tƣ. 

e) Cơ quan thực hiện: 

- Cơ quan có thẩm quyền và trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và 

Đầu tƣ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=258136


290 

 

 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ điều chỉnh theo Mẫu A.II.9 ban hành 

kèm theo Thông tƣ số 03/2021/TT-BKHĐT. 

h) Lệ phí: Không có 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tƣ theo Mẫu A.I.11.h ban hành kèm 

theo Thông tƣ số 03/2021/TT-BKHĐT. 

k)Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:  

Dự án đã đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ phải điều chỉnh theo 

bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật của tòa án, trọng tài. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đầu tƣ số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tƣ. 

- Thông tƣ số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trƣởng Bộ Kế 

hoạch và Đấu tƣ quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tƣ 

tại Việt Nam, đầu tƣ từ Việt Nam ra nƣớc ngoài và xúc tiến đầu tƣ. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Mẫu A.I.11.h 

Văn bản đề nghị điều chỉnh dự án đầu tƣ  

(Trường hợp điều chỉnh khác)   

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƢ
28

 

Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ/Cơ quan đăng ký đầu tƣ 

 

Nhà đầu tƣ đề nghị điều chỉnh dự án đầu tƣ đƣợc quy định tại Quyết định chấp 

thuận (điều chỉnh) chủ trƣơng đầu tƣ (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) 

nhà đầu tƣ (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trƣơng đầu tƣ đồng thời 

với chấp thuận nhà đầu tƣ (nếu có), Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ/Giấy chứng 

nhận đầu tƣ/Giấy phép đầu tƣ/Giấy phép kinh doanh .........(số, ngày cấp, cơ quan 

cấp) (nếu có), nay đề nghị điều chỉnh với các nội dung nhƣ sau: 

I. NHÀ ĐẦU TƢ  

1. Đối với nhà đầu tƣ là cá nhân: 

Họ tên: ………………… Giới tính:  ........................................................................  

Ngày sinh: ……...  ....…………. Quốc tịch:  ............................................................  

...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân)
29

 số:.......; ngày cấp.......; Nơi cấp:  ..  

Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có): .........................................................................  

Địa chỉ thƣờng trú:  ...................................................................................................  

Chỗ ở hiện tại:  ..........................................................................................................  

Điện thoại: …………….  Fax: ……………….  Email:  ..........................................  

2. Đối với nhà đầu tƣ là doanh nghiệp/tổ chức: 

Tên doanh nghiệp/tổ chức:  ......................................................................................  

 (Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)
30

 số: ....; ngày cấp: .........; Cơ quan 

cấp:....  

Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có): 

Địa chỉ trụ sở:  

Điện thoại: …………… Fax: ………………  Email: ……… Website (nếu có): 

 ........................................................................................................................................... 

.... 

                                                           
28

 Áp dụng cả trong trƣờng hợp điều chỉnh dự án đầu tƣ liên quan đến việc thay đổi tên dự án đầu tƣ, tên nhà đầu 

tƣ tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ (khoản 1 Điều 47 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP). Khi đó, tiêu đề của mẫu 

đơn đƣợc ghi là: Văn bản đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ. 
29

 Là một trong các loại giấy tờ sau: Định danh cá nhân, thẻ Căn cƣớc công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ 

chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác. 
30

 Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tƣơng 

đƣơng khác. 



292 

 

 

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức, gồm: 

Họ tên: …………………………….  Giới tính: .................... 

Chức danh: ………………… Ngày sinh: ……... …....…. Quốc tịch:  

...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:.......; ngày cấp.......; Nơi cấp:  ....  

Địa chỉ thƣờng trú:  ...................................................................................................  

Chỗ ở hiện tại:  ..........................................................................................................  

Điện thoại: ……………. Fax: ………………. Email:  ............................................  

Nhà đầu tƣ tiếp theo (nếu có): thông tin kê khai tƣơng tự nhƣ nội dung mục 1 và 2 ở 

trên. 

II. THÔNG TIN TỔ CHỨC KINH TẾ THỰC HIỆN DỰ ÁN (nếu có) 

1. Tên tổ chức kinh tế:  ...........................................................................................  

2. Mã số doanh nghiệp/số Giấy phép đầu tƣ/ Giấy chứng nhận đầu tƣ/số 

quyết định thành lập: ………do ..………. (tên cơ quan cấp) cấp lần đầu ngày: 

…………, lần điều chỉnh gần nhất (nếu có) ngày .............................................................  

3. Mã số thuế: ..........................................................................................................  

III. NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH  

1. Nội dung điều chỉnh các Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trƣơng đầu tƣ 

(nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tƣ (nếu có), Quyết định chấp 

thuận (điều chỉnh) chủ trƣơng đầu tƣ đồng thời với chấp thuận nhà đầu tƣ (nếu có) (áp 

dụng đối với dự án đầu tư đã được chấp thuận chủ trương đầu tư, khi chuyển nhượng 

dự án làm thay đổi nội dung chấp thuận chủ trương đầu tư - thuộc các trường hợp quy 

định tại điểm a,b,c,d,đ,e khoản 3 Điều 41 Luật Đầu tư). 

a. Nội dung điều chỉnh 1: 

- Nội dung đã quy định tại các Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trƣơng 

đầu tƣ (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tƣ (nếu có), Quyết định 

chấp thuận (điều chỉnh) chủ trƣơng đầu tƣ đồng thời với chấp thuận nhà đầu tƣ (nếu 

có) (hoặc tại các văn bản có giá trị tƣơng đƣơng):  ...........................................................  

- Nay đề nghị sửa thành:  ..........................................................................................  

- Giải trình lý do, cơ sở đề nghị điều chỉnh:  ............................................................  

b. Nội dung điều chỉnh tiếp theo (ghi tương tự như nội dung điều chỉnh 1):  .......  

2. Nội dung điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ/Giấy chứng nhận 

đầu tƣ/Giấy phép đầu tƣ/Giấy phép kinh doanh: 

a. Nội dung điều chỉnh 1: 

- Nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ/Giấy chứng nhận 

đầu tƣ/Giấy phép đầu tƣ/ Giấy phép kinh doanh:  .............................................................  

- Nay đăng ký sửa thành:  .........................................................................................  

- Lý do điều chỉnh:  ...................................................................................................  

b. Nội dung điều chỉnh tiếp theo(ghi tương tự như nội dung điều chỉnh 1):  ........  

3. Các văn bản liên quan đến nội dung điều chỉnh (nếu có).  
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IV. NHÀ ĐẦU TƢ CAM KẾT: 

1. Chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của 

hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền. 

2. Chấp hành các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định tại Quyết 

định chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ/Quyết định chấp thuận nhà đầu tƣ/Quyết định chấp 

thuận chủ trƣơng đầu tƣ đồng thời với chấp thuận nhà đầu tƣ/Giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tƣ. 

V. HỒ SƠ KÈM THEO 

1. Các văn bản kèm theo gồm:  

- Báo cáo tình hình triển khai dự án đầu tƣ đến thời điểm điều chỉnh;  

- Quyết định của nhà đầu tƣ về việc điều chỉnh dự án đầu tƣ đối với nhà đầu tƣ là 

tổ chức hoặc văn bản tƣơng đƣơng đối với nhà đầu tƣ là cá nhân;             

- Giải trình hoặc cung cấp tài liệu liên quan đến việc điều chỉnh những nội dung 

quy định tại các điểm b, c, d, đ, e, g, h khoản 1 Điều 33 Luật Đầu tƣ 

Trong đó: Quyết định của nhà đầu tƣ về việc điều chỉnh dự án đầu tƣ là Quyết 

định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ 

đông/thành viên hợp danh/chủ sở hữu của Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tƣ về 

việc điều chỉnh dự án đầu tƣ hoặc văn bản hợp pháp khác theo quy định của pháp luật. 

2. Bản sao Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trƣơng đầu tƣ (nếu có), Quyết 

định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tƣ (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) 

chủ trƣơng đầu tƣ đồng thời với chấp thuận nhà đầu tƣ (nếu có), Giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tƣ/Giấy chứng nhận đầu tƣ/Giấy phép đầu tƣ/Giấy phép kinh doanh .........(số, 

ngày cấp, cơ quan cấp) (nếu có). 

 

 ... ……., ngày ….. tháng ….. năm … 

Nhà đầu tƣ/Tổ chức kinh tế thực hiện dự án 

Từng nhà đầu tƣ/Ngƣời đại diện theo pháp luật của 

Tổ chức kinh tế ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng 

dấu (nếu có). 
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20. Gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tƣ đối với dự án thuộc 

thẩm quyền chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ của UBND tỉnh. Mã số TTHC 

1.009659.000.00.00.H10  

a) Trình tự thực hiện: 

- Bƣớc 1: Nhà đầu tƣ lập trực tuyến hồ sơ trên Cổng dịch vụ công hoặc 

gửi văn bản qua dịch vụ bƣu chính công ích, hoặc gửi văn bản trực tiếp cho bộ 

phận tiếp nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công, Địa chỉ, số 727, QL 14, phƣờng Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phƣớc. 

- Bƣớc 2: Trong thời hạn 03 ngày, Sở Kế hoạch và Đầu tƣ gửi hồ sơ cho 

cơ quan quản lý đất đai và các cơ quan có liên quan để lấy ý kiến về việc đáp 

ứng điều kiện quy định tại khoản 4 Điều 44 của Luật Đầu tƣ và khoản 4 Điều 27 

của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP; 

- Bƣớc 3: Trong thời hạn 07 ngày, Cơ quan đƣợc lấy ý kiến có ý kiến về 

việc đáp ứng điều kiện quy định tại khoản 4 Điều 44 Luật Đầu tƣ và khoản 4 

Điều 27 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP;  

- Bƣớc 4: Trong thời hạn 15 ngày, Sở Kế hoạch và Đầu tƣ xem xét điều 

kiện gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tƣ quy định tại khoản 4 Điều 44 của 

Luật Đầu tƣ và khoản 4 Điều 27 của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP để lập báo cáo 

thẩm định trình Ủy ban nhân dân tỉnh.  

- Bƣớc 5: Trong thời hạn 03 ngày, Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định gia 

hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tƣ  

b) Cách thức thực hiện: 

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ  của Sở Kế hoạch 

và Đầu tƣ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.  

c) Thành phần hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tƣ;  

- Quyết định chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ;  

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ;  

- Quyết định chấp thuận nhà đầu tƣ hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý 

tƣơng đƣơng;  

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý 

tƣơng đƣơng;  

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=258136
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- Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tƣ gồm một trong 

các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tƣ; cam kết hỗ 

trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; bảo 

lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tƣ; tài liệu khác chứng minh năng lực tài 

chính của nhà đầu tƣ. 

* Số lƣợng hồ sơ: File lƣu hồ sơ dạng tập tin PDF nộp trực tuyến và 02 

bộ hồ sơ gốc gửi qua hệ thống bƣu chính. 

đ) Thời hạn giải quyết:  

d) Thời hạn giải quyết 

- Thời gian thẩm định: Không quá 15 ngày. 

- Thời hạn phê duyệt quyết định gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu 

tƣ: Không quá 03 ngày. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Nhà đầu tƣ. 

e) Cơ quan thực hiện: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ.  

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Văn bản chấp thuận gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tƣ của Ủy 

ban nhân tỉnh (đối với dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ của 

Ủy ban nhân dân tỉnh) hoặc văn bản chấp thuận gia hạn thời hạn hoạt động của 

dự án đầu tƣ của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ (đối với dự án thuộc diện cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tƣ và không thuộc diện chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ 

của Ủy ban nhân dân tỉnh). 

h) Lệ phí: Không có 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Văn bản đề nghị gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tƣ theo Mẫu 

A.I.14  ban hành kèm theo Thông tƣ số 03/2021/TT-BKHĐT. 

k)Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:  

- Dự án đầu tƣ thuộc thẩm quyền chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ của Ủy 

ban nhân dân tỉnh. 

- Việc gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tƣ phải đáp ứng các điều 

kiện sau:  

+Phù hợp với quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch tỉnh, 

quy hoạch đô thị và quy hoạch đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt (nếu có); phù 

hợp với mục tiêu, định hƣớng phát triển đô thị, chƣơng trình kế hoạch phát triển 

nhà ở (đối với dự án đầu tƣ xây dựng nhà ở, khu đô thị); 
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+ Đáp ứng điều kiện giao đất, cho thuê đất theo quy định của pháp luật về 

đất đai (đối với trƣờng hợp đề nghị gia hạn sử dụng đất).  

+ Không thuộc trƣờng hợp quy định tại các điểm a, b khoản 4 Điều 44 

Luật Đầu tƣ, bao gồm: 

 Dự án đầu tƣ sử dụng công nghệ lạc hậu, tiềm ẩn nguy cơ gây ô nhiễm 

môi trƣờng, thâm dụng tài nguyên: a) Dự án sử dụng dây chuyền công nghệ khi 

hoạt động không đáp ứng quy định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, 

tiết kiệm năng lƣợng, bảo vệ môi trƣờng; hoặc công suất (tính theo số lƣợng sản 

phẩm đƣợc tạo ra bởi dây chuyền công nghệ trong một đơn vị thời gian) hoặc 

hiệu suất của dây chuyền công nghệ còn lại dƣới 85% so với công suất hoặc 

hiệu suất thiết kế; hoặc mức tiêu hao nguyên, vật liệu, năng lƣợng vƣợt quá 15% 

so với thiết kế. 

Dự án sử dụng máy móc, thiết bị để sản xuất có mã hàng hóa (mã số HS) 

thuộc các Chƣơng 84 và 85 Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam 

có tuổi vƣợt quá 10 năm hoặc khi hoạt động không đáp ứng quy định của Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, tiết kiệm năng lƣợng, bảo vệ môi trƣờng. 

Trƣờng hợp không có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn, tiết kiệm năng 

lƣợng, bảo vệ môi trƣờng liên quan đến máy móc, thiết bị của dự án thì áp dụng 

chỉ tiêu kỹ thuật theo tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam hoặc tiêu chuẩn quốc 

gia của một trong các nƣớc G7, Hàn Quốc về an toàn, tiết kiệm năng lƣợng, bảo 

vệ môi trƣờng. 

Dự án đầu tƣ thuộc trƣờng hợp nhà đầu tƣ phải chuyển giao không bồi 

hoàn tài sản cho Nhà nƣớc Việt Nam hoặc bên Việt Nam. 

i) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đầu tƣ số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tƣ. 

- Thông tƣ số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trƣởng Bộ Kế 

hoạch và Đấu tƣ quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tƣ 

tại Việt Nam, đầu tƣ từ Việt Nam ra nƣớc ngoài và xúc tiến đầu tƣ. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Mẫu A.I.14 

Văn bản đề nghị gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tƣ  

(Khoản 4 Điều 44 Luật Đầu tư, Khoản 2 Điều 55 Nghị định 31/2021/NĐ-CP)   

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

 

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ GIA HẠN THỜI HẠN HOẠT ĐỘNG  

CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

Kính gửi: ………...........(Bộ Kế hoạch và Đầu tư/Cơ quan đăng ký đầu tư) 

 

Nhà đầu tƣ đề nghị gia hạn thời hạn hoạt động của dự án đầu tƣ đƣợc quy 

định tại Giấy phép đầu tƣ/Giấy phép kinh doanh (nếu có), Giấy chứng nhận đầu 

tƣ (nếu có), Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ (nếu có), Quyết định chấp thuận 

(điều chỉnh) chủ trƣơng đầu tƣ (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà 

đầu tƣ (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trƣơng đầu tƣ đồng thời 

với chấp thuận nhà đầu tƣ (nếu có)........(số, ngày cấp, cơ quan cấp) với các nội 

dung nhƣ sau: 

I. NHÀ ĐẦU TƢ  

1. Đối với nhà đầu tƣ là cá nhân: 

Họ tên: ………………… Giới tính:  ..............................................................  

Ngày sinh: ……...  . …………. Quốc tịch:  ....................................................  

...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân)
31

 số:.......; ngày cấp.......; Nơi 

cấp:  .........................................................................................................................  

Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có):................................................................  

Địa chỉ thƣờng trú:  .........................................................................................  

Chỗ ở hiện tại:  ................................................................................................  

Điện thoại: …………….  Fax: ……………….  Email:  ................................  

2. Đối với nhà đầu tƣ là doanh nghiệp/tổ chức: 

Tên doanh nghiệp/tổ chức:  .............................................................................  

 (Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)
32

 số: ....; ngày cấp: .........; Cơ 

quan cấp:..................................................................................................................  

Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có):................................................................  

                                                           
31

 Là một trong các loại giấy tờ sau: Định danh cá nhân, thẻ Căn cƣớc công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ 

chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác. 
32

 Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tƣơng 

đƣơng khác. 
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Địa chỉ trụ sở:  

Điện thoại: …………… Fax: ………………  Email: ……… Website (nếu 

có):  ..........................................................................................................................  

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức, 

gồm: 

Họ tên: …………………………….  Giới tính: 

.......................................................... 

Chức danh: ………………… Ngày sinh: ……... …....…. Quốc tịch: 

............. 

 (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:.......; ngày cấp.......; Nơi cấp:   

Địa chỉ thƣờng trú:  .........................................................................................  

Chỗ ở hiện tại:  ................................................................................................  

Điện thoại: ……………. Fax: ………………. Email:  ..................................  

Nhà đầu tƣ tiếp theo (nếu có): thông tin kê khai tƣơng tự nhƣ nội dung mục 1 

và 2 ở trên. 

II. THÔNG TIN TỔ CHỨC KINH TẾ THỰC HIỆN DỰ ÁN (nếu có) 

1. Tên tổ chức kinh tế:  .................................................................................  

2. Mã số doanh nghiệp/số Giấy phép đầu tƣ/ Giấy chứng nhận đầu 

tƣ/số quyết định thành lập: ………do ..………. (tên cơ quan cấp) cấp lần đầu 

ngày: …………, lần điều chỉnh gần nhất (nếu có) ngày ........................................  

3. Mã số thuế: .................................................................................................  

III. NỘI DUNG GIA HẠN 

1. Nội dung gia hạn thời hạn hoạt động 

- Thời hạn hoạt động của dự án đầu tƣ đã quy định tại các văn bản: Giấy 

phép đầu tƣ/Giấy phép kinh doanh (nếu có), Giấy chứng nhận đầu tƣ (nếu có), 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) 

chủ trƣơng đầu tƣ (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tƣ (nếu 

có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trƣơng đầu tƣ đồng thời với chấp 

thuận nhà đầu tƣ (nếu có) (hoặc tại các văn bản có giá trị tƣơng đƣơng):  ............  

- Nay đề nghị gia hạn thêm: .......... (số năm), đến năm ......... ........................  

2. Giải trình việc đáp ứng các điều kiện gia hạn hoạt động quy định tại 

Khoản 4 Điều 44 Luật Đầu tƣ và Khoản 4 Điều 27 Nghị định 31/2021/NĐ-CP:  .  

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  

 .........................................................................................................................  



299 

 

 

IV. CÁC NỘI DUNG ĐIỀU CHỈNH KHÁC
3
 (nếu có):  

Nhà đầu tƣ kê khai theo mẫu hƣớng dẫn tại Biểu A.I.11.h Phụ lục này. 

V. NHÀ ĐẦU TƢ CAM KẾT: 

1. Chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực 

của hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền. 

2. Chấp hành các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định tại 

Giấy phép đầu tƣ/Giấy phép kinh doanh (nếu có), Giấy chứng nhận đầu tƣ (nếu 

có), Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ (nếu có), Quyết định chấp thuận chủ 

trƣơng đầu tƣ/Quyết định chấp thuận nhà đầu tƣ/Quyết định chấp thuận chủ 

trƣơng đầu tƣ đồng thời với chấp thuận nhà đầu tƣ (nếu có). 

VI. HỒ SƠ KÈM THEO 

1. Hồ sơ quy định tại iểm a Khoản 2 Điều 55 Nghị định 31/2021/NĐ-CP. 

2. Bản sao Giấy phép đầu tƣ (nếu có), Giấy chứng nhận đầu tƣ (nếu có), Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tƣ (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ 

trƣơng đầu tƣ (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tƣ (nếu có), 

Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trƣơng đầu tƣ đồng thời với chấp thuận nhà 

đầu tƣ (nếu có)......... (số, ngày cấp, cơ quan cấp). 

 ……., ngày ….. tháng ….. năm … 

Nhà đầu tƣ/Tổ chức kinh tế thực hiện dự án 

Từng nhà đầu tƣ/Ngƣời đại diện theo pháp luật 

của Tổ chức kinh tế ký, ghi rõ họ tên, chức danh và 

đóng dấu (nếu có). 

                                                           
3
 Trong trƣờng hợp đề nghị gia hạn đồng thời đề nghị điều chỉnh dự án 
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21. Ngừng hoạt động của dự án đầu tƣ thuộc thẩm quyền chấp thuận 

chủ trƣơng đầu tƣ của UBND cấp tỉnh hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tƣ cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ. Mã số TTHC 1.009661.000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bƣớc 1: Nhà đầu tƣ lập trực tuyến thông báo trên Cổng dịch vụ công 

hoặc gửi văn bản qua dịch vụ bƣu chính công ích, hoặc gửi văn bản trực tiếp cho 

bộ phận tiếp nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công, Địa chỉ, số 727, QL 14, phƣờng Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phƣớc. 

- Bƣớc 2: Trong thời hạn 03 ngày, Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tiếp nhận và 

thông báo việc ngừng hoạt động của dự án đầu tƣ cho các cơ quan liên quan. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ  của Sở Kế hoạch 

và Đầu tƣ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.  

c) Thành phần hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

Văn bản thông báo ngừng hoạt động của dự án đầu tƣ;  

* Số lƣợng hồ sơ: File lƣu hồ sơ dạng tập tin PDF nộp trực tuyến và 01 

bộ hồ sơ gốc gửi qua hệ thống bƣu chính. 

d) Thời hạn giải quyết:  

- Thời gian tiếp nhận và thông báo việc ngừng hoạt động của dự án đầu 

tƣ: Không quá 03 ngày. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Nhà đầu tƣ. 

e) Cơ quan thực hiện: 

- Cơ quan có thẩm quyền và trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và 

Đầu tƣ.  

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Quyết định ngừng hoạt động dự án đầu tƣ theo Mẫu A.II.14, A.II.15 ban 

hành kèm theo Thông tƣ số 03/2021/TT-BKHĐT. 

h) Lệ phí: Không có 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Văn bản thông báo của nhà đầu tƣ về việc ngừng hoạt động dự án đầu tƣ 

theo Mẫu A.I.13 ban hành kèm theo Thông tƣ số 03/2021/TT-BKHĐT. 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=258136
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k)Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:  

- Dự án đầu tƣ ngừng hoạt động trong các trƣờng hợp quy định tại 

các khoản 1 Điều 47 của Luật Đầu tƣ. 

- Tổng thời gian ngừng hoạt động của dự án đầu tƣ không quá 12 tháng. 

Trƣờng hợp ngừng hoạt động của dự án đầu tƣ theo bản án, quyết định của tòa 

án, phán quyết có hiệu lực của trọng tài hoặc theo quyết định của cơ quan quản 

lý nhà nƣớc về đầu tƣ thì thời gian ngừng hoạt động của dự án đầu tƣ đƣợc xác 

định theo bản án, quyết định của tòa án, phán quyết trọng tài hoặc theo quyết 

định của cơ quan quản lý nhà nƣớc về đầu tƣ. Trƣờng hợp các văn bản này 

không xác định thời gian ngừng hoạt động của dự án đầu tƣ thì tổng thời gian 

ngừng không quá thời gian quy định tại khoản 2 Điều 57 Nghị định số 

31/2021/NĐ-CP. 

 l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đầu tƣ số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tƣ. 

- Thông tƣ số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trƣởng Bộ Kế 

hoạch và Đấu tƣ quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tƣ 

tại Việt Nam, đầu tƣ từ Việt Nam ra nƣớc ngoài và xúc tiến đầu tƣ. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Mẫu A.I.13 

Văn bản thông báo về việc ngừng hoạt động dự án đầu tƣ  

(Khoản 1 Điều 47 Luật Đầu tư) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

THÔNG BÁO NGỪNG HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN ĐẦU TƢ  

Kính gửi: ……….. (Tên cơ quan đăng ký đầu tư) 

 

 

I. NHÀ ĐẦU TƢ 

1. Đối với nhà đầu tƣ là cá nhân: 

Họ tên: ………………… Giới tính:  ........................................................................  

Ngày sinh: ……...  ....…………. Quốc tịch:  ............................................................  

 (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân)
33

 số:.......; ngày cấp.......; Nơi cấp:  ........  

Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có): .........................................................................  

Địa chỉ thƣờng trú:  ...................................................................................................  

Chỗ ở hiện tại:  ..........................................................................................................  

Điện thoại: …………….  Fax: ……………….  Email:  ..........................................  

2. Đối với nhà đầu tƣ là doanh nghiệp/tổ chức: 

Tên doanh nghiệp/tổ chức:  ......................................................................................  

...(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)
34

 số: ....; ngày cấp: .........; Cơ quan 

cấp:....  

Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có): .........................................................................  

Địa chỉ trụ sở:  ...........................................................................................................  

Điện thoại: …………… Fax: ………………  Email: ……… Website (nếu có):  ..  

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức, gồm: 

Họ tên: …………………………….  Giới tính: .................... 

Chức danh: ………………… Ngày sinh: ……... …....…. Quốc tịch: ............. 

 (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:.......; ngày cấp.......; Nơi cấp:  ..........  

Địa chỉ thƣờng trú:  ...................................................................................................  

Chỗ ở hiện tại:  ..........................................................................................................  

                                                           
33

 Là một trong các loại giấy tờ sau: Định danh cá nhân, thẻ Căn cƣớc công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ 

chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác. 
34

 Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tƣơng 

đƣơng khác. 
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Điện thoại: ……………. Fax: ………………. Email:  ............................................  

Nhà đầu tƣ tiếp theo (nếu có): thông tin kê khai tƣơng tự nhƣ nội dung mục 1 và 2 ở 

trên. 

 

II. THÔNG TIN TỔ CHỨC KINH TẾ THỰC HIỆN DỰ ÁN (nếu có) 

1. Tên tổ chức kinh tế:  ...........................................................................................  

2. Mã số doanh nghiệp/số Giấy phép đầu tƣ/ Giấy chứng nhận đầu tƣ/số 

quyết định thành lập: ………do ..………. (tên cơ quan cấp) cấp lần đầu ngày: 

…………, lần điều chỉnh gần nhất (nếu có) ngày .............................................................  

3. Mã số thuế: ..........................................................................................................  

III. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN VÀ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ 

TÀI CHÍNH VỚI NHÀ NƢỚC 

1. Tình hình hoạt động của dự án 

1.1. Thực hiện các thủ tục hành chính (nêu các thủ tục đã thực hiện, chưa thực 

hiện): 

1.2. Tiến độ triển khai dự án (nêu theo từng giai đoạn đối với dự án đầu tư có 

nhiều giai đoạn):  

- Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn:  ......................................................  

- Tiến độ xây dựng cơ bản và đƣa công trình vào hoạt động hoặc khai thác vận 

hành (nếu có):  ...................................................................................................................  

- Tiến độ thực hiện các mục tiêu hoạt động:  ...........................................................  

2. Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính 

- Các khoản thuế, phí, tiền thuê đất đã nộp:  ............................................................  

- Các khoản thuế, phí, tiền thuê đất còn nợ (nếu có):  ..............................................  

- Các nghĩa vụ tài chính với các bên liên quan khác (nếu có): lƣơng đối với ngƣời 

lao động, các khoản phải trả cho bên thứ ba,  ...................................................................  

IV. NỘI DUNG NGỪNG HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

Thông báo ngừng hoạt động dự án đầu tƣ (tên dự án)....................., đã đƣợc cấp 

Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trƣơng đầu tƣ (nếu có), Quyết định chấp thuận 

(điều chỉnh) nhà đầu tƣ (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trƣơng đầu tƣ 

đồng thời với chấp thuận nhà đầu tƣ (nếu có)/Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ/Giấy 

chứng nhận đầu tƣ/Giấy phép đầu tƣ/Giấy phép kinh doanh mã số/số .............., do 

……. (tên cơ quan cấp) cấp ngày.............. với nội dung nhƣ sau:  

1. Nội dung ngừng hoạt động: ..................................................................................  

2. Thời gian ngừng hoạt động (từ ngày... tháng... năm đến ngày .... tháng .... năm 

......) 

3. Giải trình lý do ngừng hoạt động: .........................................................................  

4. Kế hoạch tiếp tục thực hiện dự án: .......................................................................  

- Kế hoạch góp vốn:  .................................................................................................  
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- Tiến độ xây dựng cơ bản và đƣa dự án vào hoạt động:..........................................  

5. Kiến nghị về việc miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất trong thời gian 

ngừng hoạt động để khắc phục hậu quả do bất khả kháng gây ra (nếu có).  

V. NHÀ ĐẦU TƢ CAM KẾT: 

1. Chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của 

hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền. 

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định 

của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ.  

V. HỒ SƠ KÈM THEO 

1. Bản sao Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trƣơng đầu tƣ (nếu có), Quyết 

định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tƣ (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) 

chủ trƣơng đầu tƣ đồng thời với chấp thuận nhà đầu tƣ (nếu có), Giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tƣ/Giấy chứng nhận đầu tƣ/Giấy phép đầu tƣ/Giấy phép kinh doanh .........(số, 

ngày cấp, cơ quan cấp) (nếu có). 

2. Quyết định của nhà đầu tƣ về việc tạm ngừng hoạt động dự án đầu tƣ (Quyết 

định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ 

đông/thành viên hợp danh/chủ sở hữu của Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tư hoặc 

văn bản hợp pháp khác theo quy định của pháp luật). 

 

 ...……., ngày ….. tháng ….. năm…… 

  Nhà đầu tƣ/Tổ chức kinh tế thực hiện dự án 

Từng nhà đầu tƣ/Ngƣời đại diện theo pháp luật của 

Tổ chức kinh tế ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng 

dấu (nếu có). 
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22. Chấm dứt hoạt động của dự án đầu tƣ đối với dự án đầu tƣ thuộc 

thẩm quyền chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ của UBND cấp tỉnh hoặc Sở Kế 

hoạch và Đầu tƣ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ. Mã số TTHC 

1.009662.000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bƣớc 1: Nhà đầu tƣ lập trực tuyến quyết định chấm dứt hoạt động của dự 

án đầu tƣ (trong trƣờng hợp tự chấm dứt hoạt động) hoặc thông báo và nộp lại Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tƣ (trong trƣờng hợp chấm dứt hoạt động của dự án đầu tƣ 

theo các điều kiện quy định trong hợp đồng, điều lệ doanh nghiệp) trên Cổng dịch 

vụ công hoặc gửi văn bản qua dịch vụ bƣu chính công ích, hoặc gửi văn bản trực 

tiếp cho bộ phận tiếp nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công, Địa chỉ, số 727, QL 14, phƣờng Tân Bình, thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình Phƣớc. 

- Bƣớc 2: Trong thời hạn 03 ngày, Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tiếp nhận thông 

báo của nhà đầu tƣ và thông báo việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tƣ cho 

các cơ quan liên quan. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ  của Sở Kế hoạch 

và Đầu tƣ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.  

c) Thành phần hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản thông báo chấm dứt hoạt động của dự án đầu tƣ;  

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ (nếu có). 

- Tài liệu ghi nhận việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tƣ. 

* Số lƣợng hồ sơ:  

File lƣu hồ sơ dạng tập tin PDF nộp trực tuyến và 01 bộ hồ sơ gốc gửi qua 

hệ thống bƣu chính. 

d) Thời hạn giải quyết:  

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định, nhà đầu tƣ gửi quyết định 

chấm dứt hoạt động của dự án đầu tƣ hoặc thông báo và nộp lại Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tƣ cho Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

- Thời gian thông báo việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tƣ: Không 

quá 03 ngày. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Nhà đầu tƣ. 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=258136
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e) Cơ quan thực hiện: 

- Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tiếp nhận thông báo của nhà đầu tƣ và thông báo 

việc chấm dứt hoạt động của dự án đầu tƣ cho các cơ quan liên quan. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Không có kết quả của thủ tục hành chính. 

h) Lệ phí: Không có 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tƣ theo Mẫu A.I.15 ban hành 

kèm theo Thông tƣ số 03/2021/TT-BKHĐT. 

k)Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:  

Dự án đầu tƣ chấm dứt hoạt động theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 

48 của Luật Đầu tƣ 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đầu tƣ số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tƣ. 

- Thông tƣ số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trƣởng Bộ Kế 

hoạch và Đấu tƣ quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tƣ 

tại Việt Nam, đầu tƣ từ Việt Nam ra nƣớc ngoài và xúc tiến đầu tƣ. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Mẫu A.I.15 

Văn bản thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tƣ  

(Điểm a, b và c khoản 1 Điều 48 Luật Đầu tư) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

THÔNG BÁO CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN ĐẦU TƢ  

Kính gửi: ……….. (Tên cơ quan đăng ký đầu tư) 

 

I. NHÀ ĐẦU TƢ 

(ghi thông tin về Nhà đầu tƣ quy định tại Giấy phép đầu tƣ/Giấy phép kinh 

doanh (nếu có), Giấy chứng nhận đầu tƣ (nếu có), Giấy chứng nhận đăng ký đầu 

tƣ (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trƣơng đầu tƣ (nếu có), 

Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tƣ (nếu có), Quyết định chấp thuận 

(điều chỉnh) chủ trƣơng đầu tƣ đồng thời với chấp thuận nhà đầu tƣ (nếu có)...... 

(số, ngày cấp, cơ quan cấp).  

II. THÔNG TIN TỔ CHỨC KINH TẾ THỰC HIỆN DỰ ÁN (nếu có) 

1. Tên tổ chức kinh tế:  .................................................................................  

2. Mã số doanh nghiệp/số Giấp phép đầu tƣ/ Giấy chứng nhận đầu 

tƣ/số quyết định thành lập: ………… do …… (tên cơ quan cấp) cấp lần đầu 

ngày:..........., lần điều chỉnh gần nhất (nếu có) ngày ..............................................  

3. Mã số thuế: .................................................................................................  

III. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN VÀ THỰC HIỆN 

NGHĨA VỤ TÀI CHÍNH VỚI NHÀ NƢỚC ĐẾN THỜI ĐIỂM CHẤM 

DỨT HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN 

1. Tình hình hoạt động của dự án 

- Tình hình góp vốn và huy động các nguồn vốn:  

- Tình hình xây dựng cơ bản và đƣa công trình vào hoạt động hoặc khai thác 

vận hành (nếu có): 

- Tình hình thực hiện các mục tiêu hoạt động: 

2. Tình hình thực hiện nghĩa vụ tài chính 

- Các khoản thuế, phí, tiền thuê đất đã nộp:  

- Các khoản thuế, phí, tiền thuê đất còn nợ (nếu có): 

- Các nghĩa vụ tài chính với các bên liên quan khác (nếu có): lương đối với 

người lao động, các khoản phải trả cho bên thứ ba, ...... 

IV. NỘI DUNG CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN ĐẦU TƢ 
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Thông báo chấm dứt hoạt động dự án đầu tƣ (tên dự án)............................. 

đã đƣợc cấp Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trƣơng đầu tƣ (nếu có), 

Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu tƣ (nếu có), Quyết định chấp thuận 

(điều chỉnh) chủ trƣơng đầu tƣ đồng thời với chấp thuận nhà đầu tƣ (nếu có)/Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tƣ/Giấy chứng nhận đầu tƣ/Giấy phép đầu tƣ/Giấy phép 

kinh doanh số ..............., do ................. (tên cơ quan cấp) cấp ngày........ với nội 

dung nhƣ sau:  

1. Thời điểm chấm dứt hoạt động của dự án: từ ngày... tháng... năm....... 

2. Giải trình lý do chấm dứt hoạt động:  .........................................................  

V. NHÀ ĐẦU TƢ CAM KẾT: 

1. Chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực 

của hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền. 

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật có liên quan. 

VI. HỒ SƠ KÈM THEO 

1. Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ/ Quyết định chấp thuận (điều 

chỉnh) chủ trƣơng đầu tƣ (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) nhà đầu 

tƣ (nếu có), Quyết định chấp thuận (điều chỉnh) chủ trƣơng đầu tƣ đồng thời với 

chấp thuận nhà đầu tƣ (nếu có).  

Hoặc bản sao Giấy chứng nhận đầu tƣ/Giấy phép đầu tƣ/ Giấy phép kinh 

doanh (trong trƣờng hợp doanh nghiệp vẫn hoạt động theo thông tin doanh 

nghiệp tại Giấy chứng nhận đầu tƣ/Giấy phép đầu tƣ/ Giấy phép kinh doanh) 

2. Quyết định của nhà đầu tƣ về việc chấm dứt hoạt động của dự án (Quyết 

định và bản sao hợp lệ biên bản họp của Hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ 

đông/thành viên hợp danh/chủ sở hữu của Tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu 

tư hoặc văn bản hợp pháp khác theo quy định của pháp luật).  

 

 ... ……., ngày ….. tháng ….. năm…… 

Nhà đầu tƣ/Tổ chức kinh tế thực hiện dự án 

Từng nhà đầu tƣ/Ngƣời đại diện theo pháp luật 

của Tổ chức kinh tế ký, ghi rõ họ tên, chức danh 

và đóng dấu (nếu có). 
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23. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ đối với dự án không thuộc 

diện chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ. Mã số TTHC 1.009664.000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bƣớc 1: Nhà đầu tƣ lập trực tuyến hồ sơ đề nghị cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tƣ  trên Cổng dịch vụ công hoặc gửi văn bản qua dịch vụ bƣu chính 

công ích, hoặc gửi văn bản trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận của Sở Kế hoạch và 

Đầu tƣ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Địa chỉ, số 727, QL 14, phƣờng 

Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phƣớc. 

- Bƣớc 2: Trong thời hạn 03 ngày, kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ hợp lệ khi 

dự án đáp ứng các điều kiện tại khoản 3 Điều 36 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP, 

Sở Kế hoạch và Đầu tƣ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ  của Sở Kế hoạch 

và Đầu tƣ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.  

c) Thành phần hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tƣ, gồm cả cam kết chịu mọi chi 

phí, rủi ro nếu dự án không đƣợc chấp thuận; 

- Tài liệu về tƣ cách pháp lý của nhà đầu tƣ; 

- Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của nhà đầu tƣ gồm ít nhất một 

trong các tài liệu sau: báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của nhà đầu tƣ; cam kết 

hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính; 

bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tƣ; tài liệu khác chứng minh năng lực 

tài chính của nhà đầu tƣ; 

- Đề xuất dự án đầu tƣ gồm các nội dung chủ yếu sau: nhà đầu tƣ hoặc 

hình thức lựa chọn nhà đầu tƣ, mục tiêu đầu tƣ, quy mô đầu tƣ, vốn đầu tƣ và 

phƣơng án huy động vốn, địa điểm, thời hạn, tiến độ thực hiện, thông tin về hiện 

trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án và đề xuất nhu cầu sử dụng đất 

(nếu có), nhu cầu về lao động, đề xuất hƣởng ƣu đãi đầu tƣ, tác động, hiệu quả 

kinh tế - xã hội của dự án, đánh giá sơ bộ tác động môi trƣờng (nếu có) theo quy 

định của pháp luật về bảo vệ môi trƣờng. 

Trƣờng hợp pháp luật về xây dựng quy định lập báo cáo nghiên cứu tiền 

khả thi thì nhà đầu tƣ đƣợc nộp báo cáo nghiên cứu tiền khả thi thay cho đề xuất 

dự án đầu tƣ; 

- Trƣờng hợp dự án đầu tƣ không đề nghị Nhà nƣớc giao đất, cho thuê đất, 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=258136
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cho phép chuyển mục đích sử dụng đất thì nộp bản sao giấy tờ về quyền sử dụng đất 

hoặc tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện dự án đầu tƣ; 

- Nội dung giải trình về công nghệ sử dụng trong dự án đầu tƣ đối với dự 

án thuộc diện thẩm định, lấy ý kiến về công nghệ theo quy định của pháp luật về 

chuyển giao công nghệ; 

- Hợp đồng BCC đối với dự án đầu tƣ theo hình thức hợp đồng BCC; 

- Tài liệu khác liên quan đến dự án đầu tƣ, yêu cầu về điều kiện, năng lực 

của nhà đầu tƣ theo quy định của pháp luật (nếu có). 

(*) Đối với dự án đầu tƣ đã triển khai hoạt động, nhà đầu tƣ nộp hồ sơ 

theo theo quy định tại khoản 1 Điều 36 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP, trong đó 

đề xuất dự án đầu tƣ đƣợc thay bằng báo cáo tình hình thực hiện dự án đầu tƣ từ 

thời điểm triển khai đến thời điểm đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ. 

* Số lƣợng hồ sơ: File lƣu hồ sơ dạng tập tin PDF nộp trực tuyến và 01 

bộ hồ sơ gốc gửi qua hệ thống bƣu chính. 

d) Thời hạn giải quyết:  

- Thời gian thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ: Không quá 

03 ngày. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: 

- Nhà đầu tƣ trong nƣớc có nhu cầu cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ; 

- Nhà đầu tƣ nƣớc ngoài; 

- Tổ chức kinh tế có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài thuộc trƣờng hợp quy định tại 

các điểm a, b và c khoản 1 Điều 23 của Luật Đầu tƣ.   

e) Cơ quan thực hiện: 

- Cơ quan có thẩm quyền và trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và 

Đầu tƣ.  

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ theo mẫu A.II.8 quy định tại Thông tƣ số 

03/2021/TT-BKHĐT. 

h) Lệ phí: Không có. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ theo Mẫu A.I.6 

ban hành kèm theo Thông tƣ số 03/2021/TT-BKHĐT. 

- Đề xuất dự án đầu tƣ theo Mẫu A.I.4 ban hành kèm theo Thông tƣ số 

03/2021/TT-BKHĐT. 

k)Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: 

- Dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ.  
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- Không thuộc ngành, nghề cấm đầu tƣ kinh doanh theo quy định tại Điều 

6 của Luật Đầu tƣ và điều ƣớc quốc tế về đầu tƣ; 

- Có địa điểm thực hiện dự án đầu tƣ đƣợc xác định trên cơ sở bản sao 

hợp lệ giấy tờ về quyền sử dụng đất hoặc bản sao hợp lệ thỏa thuận thuê địa 

điểm hoặc văn bản, tài liệu khác xác định quyền sử dụng địa điểm để thực hiện 

dự án đầu tƣ;  

- Dự án đầu tƣ phù hợp với các quy hoạch theo quy định tại khoản 7 Điều 

31 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP; 

- Đáp ứng điều kiện về suất đầu tƣ trên một diện tích đất do Ủy ban nhân 

dân tỉnh quy định căn cứ vào điều kiện thực tế của địa phƣơng và đƣợc Thƣờng 

trực Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua (nếu có), số lƣợng lao động sử dụng (nếu 

có); 

- Đáp ứng điều kiện tiếp cận thị trƣờng đối với nhà đầu tƣ nƣớc ngoài. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đầu tƣ số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tƣ. 

- Thông tƣ số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trƣởng Bộ Kế 

hoạch và Đấu tƣ quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tƣ 

tại Việt Nam, đầu tƣ từ Việt Nam ra nƣớc ngoài và xúc tiến đầu tƣ. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Mẫu A.I.4 

Đề xuất dự án đầu tƣ 
35

 

(Dự án không thuộc diện chấp thuận chủ trương đầu tư) 

(Khoản 1 Điều 36 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

ĐỀ XUẤT DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

(Kèm theo Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư 

Ngày .... tháng ... năm....) 

I. TÊN NHÀ ĐẦU TƢ 

(Ghi tên từng nhà đầu tư) 

Đề nghị thực hiện dự án đầu tƣ với các nội dung nhƣ sau: 

II. ĐỀ XUẤT THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƢ  

1. Tên dự án, địa điểm thực hiện dự án:  

1.1. Tên dự án ..................................................................................................  

1.2. Địa điểm thực hiện dự án:  .......................................................................  

(Đối với dự án ngoài KCN, KCX, KCNC, KKT: ghi số nhà, đường 

phố/xóm, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố. Đối với dự án trong KCN, 

KCX, KCNC, KKT: ghi số, đường hoặc lô…, tên khu, quận/huyện, tỉnh/thành 

phố). 

2. Mục tiêu dự án:  

STT Mục tiêu hoạt động 

 
Mã ngành theo 

VSIC 

(Mã ngành cấp 

4) 

Mã ngành CPC (*) 

(đối với các ngành nghề 

có mã CPC, nếu có) 

1 (Ngành kinh doanh 

chính) 

  

2 ……….   

Ghi chú:  

- Ngành kinh doanh ghi đầu tiên là ngành kinh doanh chính của dự án.  

- (*) Chỉ ghi mã ngành CPC đối với các mục tiêu hoạt động thuộc ngành, 

nghề tiếp cận thị trường có điều kiện đối với nhà đầu tư nước ngoài. 

3. Quy mô dự án: 

Miêu tả quy mô bằng các tiêu chí (nếu có) 

- Diện tích đất, mặt nƣớc, mặt bằng dự kiến sử dụng (m
2
 hoặc ha) 

                                                           
35

 Đối với dự án đầu tƣ đã triển khai hoạt động, đề xuất dự án đầu tƣ đƣợc thay bằng báo cáo tình hình thực hiện 

dự án đầu tƣ từ thời điểm triển khai đến thời điểm đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ 
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- Diện tích đất phù hợp quy hoạch sử dụng đất: m
2
 (trừ diện tích đất thuộc 

lộ giới hoặc diện tích đất không phù hợp quy hoạch).  

- Công suất thiết kế 

- Sản phẩm, dịch vụ cung cấp 

- Quy mô kiến trúc xây dựng dự kiến (diện tích xây dựng, diện tích sàn, số 

tầng, chiều cao công trình, mật độ xây dựng, hệ số sử dụng đất…) 

Trƣờng hợp dự án có nhiều giai đoạn, từng giai đoạn đƣợc miêu tả nhƣ 

trên. 

Trong trường hợp có mục tiêu đầu tư xây dựng nhà ở (để bán, cho thuê, 

cho thuê mua), khu đô thị đề nghị ghi rõ: 

- Diện tích đất xây dựng:…. m
2
; 

- Diện tích sàn xây dựng nhà ở:…. m
2
; 

- Loại nhà ở (nhà liền kề, căn hộ chung cƣ, biệt thự … theo quy định của 

Luật Nhà ở); 

- Số lƣợng nhà ở: ………… căn; 

- Quy mô dân số: …… ngƣời; 

- Vị trí dự án thuộc khu vực đô thị:…..(có/không); 

- Dự án thuộc phạm vi bảo vệ của di tích đƣợc cấp có thẩm quyền công 

nhận là di tích quốc gia, di tích quốc gia đặc biệt:…..(có/không); 

- Dự án thuộc khu vực hạn chế phát triển hoặc nội đô lịch sử (đƣợc xác 

định trong đồ án quy hoạch đô thị) của đô thị loại đặc biệt:…..(có/không); 

4. Vốn đầu tƣ:  

4.1. Tổng vốn đầu tƣ: …....(bằng chữ) đồng và tƣơng đƣơng …… (bằng chữ) 

đô la Mỹ (tỷ giá..... ngày..... của.......), trong đó:  

- Vốn góp của nhà đầu tƣ:...(bằng chữ) đồng và tƣơng đƣơng … (bằng chữ) 

đô la Mỹ.  

- Vốn huy động: ……. (bằng chữ) đồng và tƣơng đƣơng … (bằng chữ) đô 

la Mỹ, trong đó: 

+ Vốn vay từ các tổ chức tín dụng : ............................................................  

+ Vốn huy động từ cổ đông, thành viên, từ các chủ thể khác : ..................  

+ Vốn huy động từ nguồn khác (ghi rõ nguồn) : ........................................  

- Lợi nhuận để lại của nhà đầu tƣ để tái đầu tƣ (nếu có):  ..............................  

4.2. Nguồn vốn đầu tƣ: 

a) Vốn góp để thực hiện dự án (ghi chi tiết theo từng nhà đầu tư): 

 

STT Tên nhà đầu 

tƣ 

Số vốn góp  Tỷ lệ 

(%) 

 

Phƣơng 

thức góp 

vốn (*) 

Tiến độ 

góp vốn VNĐ Tƣơng 

đƣơng 
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USD 

1       

…       

Ghi chú:  

(*) Phương thức góp vốn: ghi giá trị bằng tiền mặt, máy móc thiết bị, giá 

trị quyền sử dụng đất, bí quyết công nghệ 

b) Vốn huy động: ghi rõ số vốn, phƣơng án huy động (vay từ tổ chức tín 

dụng/công ty mẹ,…) và tiến độ dự kiến.  

c) Lợi nhuận để lại của nhà đầu tƣ để tái đầu tƣ (nếu có): .............................  

5. Thời hạn hoạt động của dự án:  ...............................................................  

6. Tiến độ thực hiện dự án(ghi theo mốc thời điểm tháng (hoặc quý)/năm. 

Ví dụ: tháng 01 (hoặc quý I)/2021):  

a) Tiến độ góp vốn và huy động các nguồn vốn; 

b) Tiến độ xây dựng cơ bản và đƣa công trình vào hoạt động hoặc khai thác 

vận hành hoặc khai thác vận hành (nếu có) 

c) Sơ bộ phƣơng án phân kỳ đầu tƣ hoặc phân chia dự án thành phần (nếu 

có) 

(Trường hợp dự án đầu tư chia thành nhiều giai đoạn thì phải ghi rõ tiến 

độ thực hiện từng giai đoạn) 

7. Nhu cầu về lao động: (nêu cụ thể số lượng lao động trong nước, số 

lượng lao động là người nước ngoài cần cho dự án theo từng giai đoạn cụ thể) 

8. Đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án: 

- Những tác động quan trọng nhất do dự án mang lại cho phát triển kinh tế - 

xã hội của địa phƣơng, ngành (tạo việc làm, nộp ngân sách, xuất khẩu, chuyển 

giao công nghệ, ....). 

9. Thông tin về đất đai (nếu có) 

a) Hiện trạng sử dụng đất tại địa điểm thực hiện dự án theo quy định của 

pháp luật về đất đai:  

b) Điều kiện thu hồi đất đối với dự án thuộc diện thu hồi đất 

c) Dự kiến nhu cầu sử dụng đất  

10. Giải trình về sự phù hợp của dự án với quy hoạch có liên quan (nếu 

có) 
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11. Đánh giá sơ bộ tác động môi trƣờng (nếu có) theo quy định pháp 

luật về bảo vệ môi trƣờng 

12. Giải trình việc đáp ứng điều kiện đầu tƣ áp dụng đối với nhà đầu tƣ 

nƣớc ngoài (nếu có) 

13. Giải trình về việc đáp ứng điều kiện về suất đầu tƣ và lao động sử 

dụng (nếu có) 

III. ĐỀ XUẤT ƢU ĐÃI, HỖ TRỢ ĐẦU TƢ (ghi rõ cơ sở pháp lý của đề 

xuất ưu đãi, hỗ trợ đầu tư) 

1. Ƣu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp (nếu có) 

Cơ sở pháp lý của ƣu đãi (ghi rõ tên văn bản pháp luật, điều khoản áp 

dụng) 

2. Ƣu đãi về thuế nhập khẩu (nếu có) 

Cơ sở pháp lý của ƣu đãi (ghi rõ tên văn bản pháp luật, điều khoản áp 

dụng) 

3. Ƣu đãi về miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất, thuế sử dụng 

đất (nếu có) 

Cơ sở pháp lý của ƣu đãi (ghi rõ tên văn bản pháp luật, điều khoản áp 

dụng) 

4. Ƣu đãi khấu hao nhanh, tăng mức chi phí  đƣợc khấu trừ khi tính 

thu nhập chịu thuế (nếu có) 

5. Ƣu đãi đầu tƣ đặc biệt (nếu có) 

6. Đề xuất hỗ trợ đầu tƣ (nếu có) 

 

 ... ……., ngày ….. tháng …..năm…… 

Nhà đầu tƣ 
Từng nhà đầu tƣ ký, ghi rõ họ tên,chức danh và 

đóng dấu (nếu có) 
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Mẫu A.I.6 

Văn bản đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ  

(Các khoản 2 và 4 Điều 35 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ  

CẤP GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƢ 

Kính gửi: ……….. (Tên cơ quan đăng ký đầu tư) 

 

Nhà đầu tƣ có dự án đƣợc chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ tại Quyết định số ....  và 

đã trúng đấu giá, trúng thầu tại Quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá hoặc 

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tƣ số.... /Nhà đầu tƣ đƣợc chấp 

thuận theo Quyết định chấp thuận nhà đầu tƣ, nay đề nghị cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký đầu tƣ với các nội dung sau: 

I. NHÀ ĐẦU TƢ 

1. Đối với nhà đầu tƣ là cá nhân: 

Họ tên: …………………Giới tính:  ...............................................................  

Ngày sinh: ........ ………….Quốc tịch: 

 (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân)
36

 số:.......; ngày cấp.......; Nơi cấp: 

 .................................................................................................................................  

 Địa chỉ thƣờng trú: .........................................................................................  

Chỗ ở hiện tại:  ................................................................................................  

Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có):................................................................  

Điện thoại: …………….Fax: ……………….Email:  ....................................  

2. Đối với nhà đầu tƣ là doanh nghiệp/tổ chức: 

Tên doanh nghiệp/tổ chức:  .............................................................................  

...(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)
37

 số: ....; ngày cấp: ..........; Cơ 

quan cấp:.....

 ......................................................................................................................... 

Địa chỉ trụ sở: 

 ......................................................................................................................... 

Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có):................................................................  

                                                           
36

 Là một trong các loại giấy tờ sau: Định danh cá nhân, thẻ Căn cƣớc công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ 

chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác. 
37

 Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tƣơng 

đƣơng khác. 
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Điện thoại: ……………Fax: ……………… Email: ……… Website (nếu 

có): 

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức 

đăng ký đầu tư, gồm: 

Họ tên: …………………Giới tính:  ...............................................................  

Ngày sinh: ........ ………….Quốc tịch: 

...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:.......; ngày cấp.......; Nơi 

cấp:  .........................................................................................................................  

Địa chỉ thƣờng trú:  .........................................................................................  

Chỗ ở hiện tại:  ................................................................................................  

Điện thoại: ……………. Fax: ………………. Email:  ..................................  

Nhà đầu tƣ tiếp theo (nếu có): thông tin kê khai tương tự như nội dung tại 

mục 1 và 2 

II.THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC KINH TẾ DỰ KIẾN THÀNH 

LẬP (nếu có) 

1. Tên tổ chức kinh tế:  .................................................................................  

2. Loại hình tổ chức kinh tế ..........................................................................  

3. Địa chỉ:  ......................................................................................................  

4. Vốn điều lệ:……..(bằng chữ) đồng và tƣơng đƣơng …… (bằng chữ) đô 

la Mỹ (tỷ giá..... ngày..... của.......). 

5. Tỷ lệ góp vốn điều lệ của từng nhà đầu tƣ: 

STT Tên nhà đầu tƣ Số vốn góp  Tỷ lệ (%) 

VNĐ Tƣơng đƣơng 

USD 

     

III. NỘI DUNG QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN CHỦ TRƢƠNG ĐẦU 

TƢ/ QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ TRÚNG ĐẤU GIÁ HOẶC 

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ ĐẦU 

TƢ/QUYẾT ĐỊNH CHẤP THUẬN NHÀ ĐẦU TƢ.  

1. Thông tin về các Quyết định đã cấp:  

STT Tên 

Quyết 

định 

Số Quyết 

định 
 

Ngày cấp Cơ quan 

cấp 

Ghi chú 

(Còn hoặc hết  

hiệu lực) 
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2. Nội dung dự án 

- Tên dự án: .....................................................................................................  

- Mục tiêu: .......................................................................................................  

- Tổng vốn đầu tƣ  ...........................................................................................  

- Quy mô dự án:  .............................................................................................  

- Địa điểm:  ......................................................................................................  

- Tiến độ:  ........................................................................................................  

- Thời hạn dự án:  ............................................................................................  

IV. NHÀ ĐẦU TƢ CAM KẾT: 

1. Chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực 

của hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền. 

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các 

quy định tại Quyết định chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ / Quyết định phê duyệt kết 

quả trúng đấu giá hoặc Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tƣ / 

Quyết định chấp thuận nhà đầu tƣ / Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ. 

 

V. HỒ SƠ KÈM THEO 

1. Bản sao các Quyết định chấp thuận chủ trƣơng đầu tƣ / Quyết định phê 

duyệt kết quả trúng đấu giá hoặc Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu 

tƣ / Quyết định chấp thuận nhà đầu tƣ liên quan đến dự án. 

2. Các tài liệu khác có liên quan.  

 

 ….…., ngày ….. tháng ….. năm…… 

Tổ chức kinh tế thực hiện dự án 
Ngƣời đại diện theo pháp luật của Tổ chức kinh 

tế ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có). 
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24. Cấp lại và hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ. 

Mã số TTHC 1.009665.000.00.00.H10  

a) Trình tự thực hiện: 

- Bƣớc 1: Nhà đầu tƣ lập trực tuyến văn bản đề nghị cấp lại hoặc hiệu 

đính Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ trên Cổng dịch vụ công hoặc gửi văn bản 

qua dịch vụ bƣu chính công ích, hoặc gửi văn bản trực tiếp cho bộ phận tiếp 

nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Địa 

chỉ, số 727, QL 14, phƣờng Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phƣớc. 

- Bƣớc 2: Trong thời hạn 03 ngày, Sở Kế hoạch và Đầu tƣ cấp lại hoặc 

hiệu chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ. 

b) Cách thức thực hiện:  

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ  của Sở Kế hoạch 

và Đầu tƣ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.   

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ 

* Thành phần hồ sơ: 

Văn bản đề nghị cấp lại hoặc hiệu đính. 

* Số lƣợng hồ sơ: File lƣu hồ sơ dạng tập tin PDF nộp trực tuyến và 01 

bộ hồ sơ gốc gửi qua hệ thống bƣu chính. 

d) Thời hạn giải quyết:  

- Thời gian cấp lại hoặc hiệu đính thông tin Giấy chứng nhận đăng ký đầu 

tƣ: Không quá 03 ngày. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Nhà đầu tƣ; 

e) Cơ quan thực hiện: 

- Cơ quan có thẩm quyền và trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và 

Đầu tƣ.  

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ theo mẫu A.II.10 quy định tại Thông tƣ 

số 03/2021/TT-BKHĐT. 

h) Lệ phí: Không có. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣtheo Mẫu 

A.I.17 ban hành kèm theo Thông tƣ số 03/2021/TT-BKHĐT. 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=258136
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- Văn bản đề nghị hiệu đính thông tin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ theo 

Mẫu A.I.18 ban hành kèm theo Thông tƣ số 03/2021/TT-BKHĐT. 

k)Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ bị mất hoặc bị hỏng; 

- Hoặc thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ chƣa chính xác so 

với thông tin đăng ký tại hồ sơ thực hiện thủ tục đầu tƣ 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đầu tƣ số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tƣ. 

- Thông tƣ số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trƣởng Bộ Kế 

hoạch và Đấu tƣ quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tƣ 

tại Việt Nam, đầu tƣ từ Việt Nam ra nƣớc ngoài và xúc tiến đầu tƣ. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Mẫu A.I.17 

Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ  

(Khoản 1 Điều 41 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ  

CẤP LẠI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƢ 

 

Kính gửi: ……….. (Tên cơ quan đăng ký đầu tư) 

 

 (tên Nhà đầu tƣ) đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ với các nội 

dung nhƣ sau: 

I. NHÀ ĐẦU TƢ 

Ghi thông tin về Nhà đầu tƣ quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ (số, 

ngày cấp, cơ quan cấp).  

II. THÔNG TIN TỔ CHỨC KINH TẾ THỰC HIỆN DỰ ÁN (nếu có) 

1. Tên tổ chức kinh tế:  ...........................................................................................  

2. Mã số doanh nghiệp/số quyết định thành lập: ………do ..………… (tên cơ 

quan cấp) cấp lần đầu ngày:..........., lần điều chỉnh gần nhất (nếu có) ngày ....................  

3. Mã số thuế: ..........................................................................................................  

III. NỘI DUNG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƢ ĐÃ CẤP 

1. Thông tin về các giấy đã cấp: ...............................................................................   

S

TT 

Tên giấy Số giấy/Mã 

số 

dự án 

Ngày cấp Cơ quan cấp Ghi chú 

(Còn hoặc hết  

hiệu lực) 

      

2. Lý do cấp lại: ........................................................................................................   

IV. NHÀ ĐẦU TƢ CAM KẾT: 

1. Chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của 

hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền. 

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định 

của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ. 

V. HỒ SƠ KÈM THEO 

Bản sao các Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ (nếu có). 

 ……., ngày ….. tháng ….. năm…… 

Nhà đầu tƣ/Tổ chức kinh tế thực hiện dự án 

Từng nhà đầu tƣ/Ngƣời đại diện theo pháp luật của Tổ 

chức kinh tế ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có). 
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Mẫu A.I.18 

Văn bản đề nghị hiệu đính thông tin Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ  

(Khoản 1 Điều 41 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ  

HIỆU ĐÍNH THÔNG TIN TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƢ 

Kính gửi: ……….. (Tên cơ quan đăng ký đầu tư) 

Tổ chức kinh tế đề nghị hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ 

với các nội dung nhƣ sau: 

I. NHÀ ĐẦU TƢ 

Ghi thông tin về Nhà đầu tƣ quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ (số, 

ngày cấp, cơ quan cấp).  

II. THÔNG TIN TỔ CHỨC KINH TẾ THỰC HIỆN DỰ ÁN (nếu có) 

1. Tên tổ chức kinh tế: …………………. 

2. Mã số doanh nghiệp/số quyết định thành lập: ………do ..………… (tên cơ 

quan cấp) cấp lần đầu ngày: ............, lần điều chỉnh gần nhất (nếu có) ngày........ 

3. Mã số thuế: ..........................................................................................................  

III. HIỆU ĐÍNH THÔNG TIN TRÊN GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU 

TƯ 

1. Các Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ đã cấp: 

STT Tên 

giấy 

Số giấy/Mã 

số dự án 

Ngày cấp Cơ quan 

cấp 

Ghi chú 

(Còn hoặc hết hiệu 

lực) 

      

      

2. Nội dung hiệu đính: 

2.1. Nội dung hiệu đính 1: 

- Nội dung đã quy định tại Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ đã cấp:  .....................  

- Nay đăng ký sửa thành:  .........................................................................................  

- Lý do hiệu đính:  .....................................................................................................  

2.2. Nội dung hiệu đính tiếp theo(ghi tương tự như nội dung điều chỉnh 1):  .......  

IV. NHÀ ĐẦU TƢ CAM KẾT: 

1. Chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của 

hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền. 

2. Chấp hành các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tƣ. 

 

V. HỒ SƠ KÈM THEO 

Bản sao các Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ đã cấp. 

 ... ……., ngày ….. tháng ….. năm…… 

Nhà đầu tƣ/Tổ chức kinh tế thực hiện dự án 

Từng nhà đầu tƣ/Ngƣời đại diện theo pháp luật của Tổ chức 

kinh tế ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có). 
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25. Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ. Mã số TTHC 

1.009671.000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bƣớc 1: Nhà đầu tƣ lập trực tuyến hồ sơ cấp đổi Giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tƣ trên Cổng dịch vụ công hoặc gửi văn bản qua dịch vụ bƣu chính công 

ích, hoặc gửi văn bản trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận của Sở Kế hoạch và Đầu 

tƣ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Địa chỉ, số 727, QL 14, phƣờng Tân 

Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phƣớc. 

- Bƣớc 2: Trong thời hạn 02 ngày, Sở Kế hoạch và Đầu tƣ cấp đổi Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tƣ cho nhà đầu tƣ. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ  của Sở Kế hoạch 

và Đầu tƣ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.  

c) Thành phần hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ. 

- Bản sao Giấy phép đầu tƣ, Giấy chứng nhận ƣu đãi đầu tƣ, Giấy chứng 

nhận đầu tƣ hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tƣơng đƣơng. 

* Số lƣợng hồ sơ: File lƣu hồ sơ dạng tập tin PDF nộp trực tuyến và 01 

bộ hồ sơ gốc gửi qua hệ thống bƣu chính.  

d) Thời hạn giải quyết:  

- Thời gian cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ: Không quá 02 ngày. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Nhà đầu tƣ. 

e) Cơ quan thực hiện: 

- Cơ quan có thẩm quyền và trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và 

Đầu tƣ.  

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ (Trường hợp đổi, cấp lại, hiệu đính) theo 

mẫu A.II.10 quy định tại Thông tƣ số 03/2021/TT-BKHĐT. 

h) Lệ phí: Không có. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=258136
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- Văn bản đề nghị đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ theo Mẫu A.I.16 

quy định tại Thông tƣ số 03/2021/TT-BKHĐT. 

k)Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: 

Nhà đầu tƣ có dự án đầu tƣ đƣợc cấp Giấy phép đầu tƣ, Giấy chứng nhận 

ƣu đãi đầu tƣ, Giấy chứng nhận đầu tƣ hoặc giấy tờ có giá trị pháp lý tƣơng 

đƣơng trƣớc ngày Luật Đầu tƣ có hiệu lực thi hành đƣợc chuyển sang hoạt động 

theo Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đầu tƣ số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tƣ. 

- Thông tƣ số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trƣởng Bộ Kế 

hoạch và Đấu tƣ quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tƣ 

tại Việt Nam, đầu tƣ từ Việt Nam ra nƣớc ngoài và xúc tiến đầu tƣ. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Mẫu A.I.16 

Văn bản đề nghị đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ  

(Điểm a khoản 1 Điều 127 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

VĂN BẢN ĐỀ NGHỊ  

ĐỔI GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ ĐẦU TƢ 

 

Kính gửi: ……….. (Tên cơ quan đăng ký đầu tư) 

 

Tổ chức kinh tế đề nghị đổi Giấy chứng nhận đầu tƣ/Giấy phép đầu tƣ 

(điều chỉnh)/Giấy phép kinh doanh (điều chỉnh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp 

lý tƣơng đƣơng sang Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ với các nội dung nhƣ sau: 

I. NHÀ ĐẦU TƢ 

Ghi thông tin về Nhà đầu tƣ quy định tại Giấy phép đầu tƣ/Giấy phép kinh 

doanh (nếu có), Giấy chứng nhận đầu tƣ (nếu có)...... (số, ngày cấp, cơ quan 

cấp).  

II. THÔNG TIN TỔ CHỨC KINH TẾ THỰC HIỆN DỰ ÁN 

1. Tên tổ chức kinh tế: …………………. 

2. Mã số doanh nghiệp/số Giấy phép đầu tƣ/Giấy chứng nhận đầu tƣ 

/số quyết định thành lập: ………do ..………… (tên cơ quan cấp) cấp lần đầu 

ngày:………, lần điều chỉnh gần nhất (nếu có) ngày .............................................  

3. Mã số thuế ..................................................................................................  

III. NỘI DUNG ĐĂNG KÝ ĐỔI SANG GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ 

ĐẦU TƯ 

1. Các Giấy chứng nhận đầu tƣ/Giấy phép đầu tƣ (điều chỉnh)/Giấy phép 

kinh doanh (điều chỉnh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tƣơng đƣơng đã đƣợc 

cấp: 

S

TT 

Tên giấy Số giấy/Mã 

số 

dự án 

Ngày cấp Cơ quan 

cấp 

Ghi chú 

(Còn hoặc hết  

hiệu lực) 

      

      

2. Các thông tin đề nghị ghi trong Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ (ghi 

đầy đủ các thông tin theo mẫu Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư quy định tại 

Thông tư này trên cơ sở các Giấy chứng nhận đầu tư/Giấy phép đầu tư (điều 
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chỉnh)/Giấy phép kinh doanh (điều chỉnh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý 

tương đương đã được cấp): ....... ............................................................................  

IV. NHÀ ĐẦU TƢ CAM KẾT: 

1. Chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực 

của hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền. 

2. Chấp hành các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định của 

Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ. 

V. HỒ SƠ KÈM THEO 

Bản sao các Giấy chứng nhận đầu tƣ/Giấy phép đầu tƣ (điều chỉnh)/Giấy 

phép kinh doanh (điều chỉnh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tƣơng đƣơng đã 

đƣợc cấp. 

 ... ……., ngày ….. tháng ….. năm…… 

Nhà đầu tƣ/Tổ chức kinh tế thực hiện dự án 

Từng nhà đầu tƣ/Ngƣời đại diện theo pháp 

luật của Tổ chức kinh tế ký, ghi rõ họ tên, chức 

danh và đóng dấu (nếu có). 
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26. Thực hiện hoạt động đầu tƣ theo hình thức góp vốn, mua cổ phần, 

mua phần vốn góp đối với nhà đầu tƣ nƣớc ngoài. Mã số TTHC 

1.009729.000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện:  

- Bƣớc 1: Nhà đầu tƣ lập trực tuyến hồ sơ đăng ký góp vốn, mua cổ phần, 

mua phần vốn góp trên Cổng dịch vụ công hoặc gửi văn bản qua dịch vụ bƣu 

chính công ích, hoặc gửi văn bản trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận của Sở Kế 

hoạch và Đầu tƣ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Địa chỉ, số 727, QL 

14, phƣờng Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phƣớc. 

- Bƣớc 2: Trong thời hạn 08 ngày, Sở Kế hoạch và Đầu tƣ xem xét việc 

đáp ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp quy định tại khoản 2 

Điều 24 của Luật Đầu tƣ, khoản 4 Điều 65 của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP và 

thông báo cho nhà đầu tƣ, trừ trƣờng hợp quy định tại khoản 4 Điều 66 Nghị 

định số 31/2021/NĐ-CP. Văn bản thông báo đƣợc gửi cho nhà đầu tƣ nƣớc 

ngoài và tổ chức kinh tế có nhà đầu tƣ nƣớc ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua 

phần vốn góp.  

* Trƣờng hợp tổ chức kinh tế có nhà đầu tƣ nƣớc ngoài góp vốn, mua cổ 

phần, mua phần vốn góp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo, xã, 

phƣờng, thị trấn biên giới và xã, phƣờng, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh 

hƣởng đến quốc phòng, an ninh, Sở Kế hoạch và Đầu tƣ thực hiện thêm thủ tục 

sau: 

- Bƣớc 3: Trong thời hạn 03 ngày, Sở Kế hoạch và Đầu tƣ lấy ý kiến của 

Bộ Quốc phòng và Bộ Công an về việc đáp ứng các điều kiện quy định tại điểm 

b khoản 4 Điều 65 của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP; 

- Bƣớc 4: Trong thời hạn 07 ngày, Bộ Quốc phòng và Bộ Công an có ý 

kiến về việc đáp ứng điều kiện bảo đảm quốc phòng, an ninh đối với tổ chức 

kinh tế có nhà đầu tƣ nƣớc ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp; quá 

thời hạn yêu cầu mà không có ý kiến thì đƣợc coi là đã đồng ý việc đáp ứng điều 

kiện bảo đảm quốc phòng, an ninh đối với tổ chức kinh tế có nhà đầu tƣ nƣớc 

ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp;   

- Bƣớc 5: Trong thời hạn 15 ngày, Sở Kế hoạch và Đầu tƣ xem xét việc 

đáp ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định tại 

khoản 2 Điều 24 Luật Đầu tƣ, khoản 4 Điều 65 của Nghị định số 31/2021/NĐ-CP 

và căn cứ ý kiến của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an để thông báo cho nhà đầu tƣ. 

Văn bản thông báo đƣợc gửi cho nhà đầu tƣ nƣớc ngoài và tổ chức kinh tế có 

nhà đầu tƣ nƣớc ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ  của Sở Kế hoạch 
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và Đầu tƣ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.  

c) Thành phần hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản đăng ký góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp gồm những 

nội dung: thông tin về đăng ký doanh nghiệp của tổ chức kinh tế mà nhà đầu tƣ 

nƣớc ngoài dự kiến góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp; ngành, nghề kinh 

doanh; danh sách chủ sở hữu, thành viên, cổ đông sáng lập, danh sách chủ sở 

hữu, thành viên, cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài (nếu có); tỷ lệ sở hữu vốn 

điều lệ của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài trƣớc và sau khi góp vốn, mua cổ phần, mua 

phần vốn góp vào tổ chức kinh tế; giá trị giao dịch dự kiến của hợp đồng góp 

vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp; thông tin về dự án đầu tƣ của tổ chức 

kinh tế (nếu có); 

- Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân, tổ chức góp vốn, mua cổ phần, mua 

phần vốn góp và tổ chức kinh tế có nhà đầu tƣ nƣớc ngoài góp vốn, mua cổ 

phần, mua phần vốn góp;  

- Văn bản thỏa thuận nguyên tắc về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần 

vốn góp giữa nhà đầu tƣ nƣớc ngoài và tổ chức kinh tế có nhà đầu tƣ nƣớc ngoài 

góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp hoặc giữa nhà đầu tƣ nƣớc ngoài với 

cổ đông hoặc thành viên của tổ chức kinh tế đó;  

- Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế có nhà 

đầu tƣ nƣớc ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp (đối với trƣờng hợp 

quy định tại điểm b khoản 4 Điều 65 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP. 

* Số lƣợng hồ sơ: File lƣu hồ sơ dạng tập tin PDF nộp trực tuyến và 01 

bộ hồ sơ gốc gửi qua hệ thống bƣu chính. 

d) Thời hạn giải quyết:  

- Thời gian thẩm định và ra thông báo: Không quá 08 ngày. 

- Trƣờng hợp tổ chức kinh tế có nhà đầu tƣ nƣớc ngoài góp vốn, mua cổ 

phần, mua phần vốn góp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo, xã, 

phƣờng, thị trấn biên giới và xã, phƣờng, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh 

hƣởng đến quốc phòng, an ninh. Thời gian thẩm định và ra thông báo: Không 

quá 15 ngày. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: 

-Tổ chức kinh tế có nhà đầu tƣ nƣớc ngoài, tổ chức kinh tế quy định tại 

các điểm a, b và c khoản 1 Điều 23 của Luật Đầu tƣ góp vốn, mua cổ phần, mua 

phần vốn góp.  

-Nhà đầu tƣ nƣớc ngoài, tổ chức kinh tế quy định tại các điểm a, b và c 

khoản 1 Điều 23 của Luật Đầu tƣ góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp 

trong tổ chức kinh tế.  

e) Cơ quan thực hiện: 
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- Cơ quan có thẩm quyền và trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và 

Đầu tƣ.  

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Thông báo về việc đáp ứng điều kiện góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần 

vốn góp của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài theo Mẫu A.II.20 ban hành kèm theo Thông 

tƣ số 03/2021/TT-BKHĐT. 

h) Lệ phí: Không có. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Văn bản đăng ký góp vốn/mua cổ phần/mua phần vốn góp của nhà đầu tƣ 

nƣớc ngoài theo Mẫu A.I.7 ban hành kèm theo Thông tƣ số 03/2021/TT-

BKHĐT. 

k)Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: 

- Việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp làm tăng tỷ lệ sở hữu của 

các nhà đầu tƣ nƣớc ngoài tại tổ chức kinh tế kinh doanh ngành, nghề tiếp cận 

thị trƣờng có điều kiện đối với nhà đầu tƣ nƣớc ngoài; 

- Việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp dẫn đến việc nhà đầu tƣ 

nƣớc ngoài, tổ chức kinh tế quy định tại các điểm a, b và c khoản 1 Điều 23 của 

Luật Đầu tƣ nắm giữ trên 50% vốn điều lệ của tổ chức kinh tế trong các trƣờng 

hợp: tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài từ dƣới hoặc bằng 

50% lên trên 50%; tăng tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài khi 

nhà đầu tƣ nƣớc ngoài đã sở hữu trên 50% vốn điều lệ trong tổ chức kinh tế; 

- Nhà đầu tƣ nƣớc ngoài góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp của tổ 

chức kinh tế có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, phƣờng, thị 

trấn biên giới; xã, phƣờng, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hƣởng đến 

quốc phòng, an ninh,trừ tổ chức kinh tế thực hiện dự án đầu tƣ tại khu công 

nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế đƣợc thành lập theo quy 

định của Chính phủ.. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đầu tƣ số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

- Nghị định số 31/2021/NĐ-CP ngày 26/3/2021 của Chính phủ quy định 

chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tƣ. 

- Thông tƣ số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trƣởng Bộ Kế 

hoạch và Đấu tƣ quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tƣ 

tại Việt Nam, đầu tƣ từ Việt Nam ra nƣớc ngoài và xúc tiến đầu tƣ. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Mẫu A.I.7 

Văn bản đăng ký góp vốn/mua cổ phần/mua phần vốn góp của nhà đầu tƣ nƣớc 

ngoài 

(Khoản 2 Điều 26 Luật Đầu tư) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

VĂN BẢN ĐĂNG KÝ GÓP VỐN/MUA CỔ PHẦN/MUA PHẦN VỐN GÓP 

 

Kính gửi: ……….. (Tên cơ quan đăng ký đầu tư) 

 

Nhà đầu tƣ đăng ký góp vốn/mua cổ phần/mua phần vốn góp vào ………(tên tổ 

chức kinh tế)….với các nội dung nhƣ sau: 

I. NHÀ ĐẦU TƢ 

1. Đối với nhà đầu tƣ là cá nhân: 

Họ tên: …………………Giới tính:  .........................................................................  

Ngày sinh: .......... ………….Quốc tịch: ....................................................................  

(Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân)
38

 số:.......; ngày cấp.......; Nơi cấp:  

Địa chỉ thƣờng trú: ....................................................................................................  

Chỗ ở hiện tại:  ..........................................................................................................  

Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có):

 ... 

Điện thoại: …………….Fax: ……………….Email:  ..............................................  

2. Đối với nhà đầu tƣ là doanh nghiệp/tổ chức: 

Tên doanh nghiệp/tổ chức:  ......................................................................................  

....(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)
39

 số: ......; ngày cấp: ....; Cơ quan 

cấp:.....   

Địa chỉ trụ sở:  

Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có): .........................................................................  

Điện thoại: ……………Fax: ……………… Email: ……… Website (nếu có): 

Thông tin về người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/tổ chức đăng ký 

đầu tư, gồm: 

Họ tên: …………………Giới tính:  .........................................................................  

Ngày sinh: .......... ………….Quốc tịch: 

(Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân) số:.......; ngày cấp.......; Nơi cấp:  ...........  

                                                           
38

 Là một trong các loại giấy tờ sau: Định danh cá nhân, thẻ Căn cƣớc công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ 

chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác. 
39

 Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tƣơng 

đƣơng khác. 
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Địa chỉ thƣờng trú:  ...................................................................................................  

Chỗ ở hiện tại:  ..........................................................................................................  

Điện thoại: ……………. Fax: ………………. Email:  ............................................  

Nhà đầu tƣ tiếp theo (nếu có): thông tin kê khai tƣơng tự nhƣ nội dung tại mục 

1 và 2 ở trên. 

II. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC KINH TẾ NHẬN GÓP VỐN/CỔ 

PHẦN/PHẦN VỐN GÓP:  

1. Tên tổ chức kinh tế: 

- Tên bằng tiếng Việt .............................................................................................. .. 

- Tên bằng tiếng nƣớc ngoài (nếu có): ...................................................................  

- Tên viết tắt (nếu có):  ...........................................................................................  

2. Mã số doanh nghiệp: ....................... Ngày cấp lần đầu: .............. Ngày điều 

chỉnh gần nhất (nếu có): ....................................................................................................  

3. Mã số thuế: ..........................................................................................................  

4. Loại hình doanh nghiệp: ....................................................................................  

5. Địa chỉ trụ sở chính:(Đối với dự án ngoài KCN, KCX, KCNC, KKT: ghi số 

nhà, đường phố/xóm, phường/xã, quận/huyện, tỉnh/thành phố. Đối với dự án trong 

KCN, KCX, KCNC, KKT: ghi số, đường hoặc lô…, tên khu, quận/huyện, tỉnh/thành 

phố). 

6.Ngành, nghề kinh doanh: 

STT Tên ngành Mã ngành theo VSIC 

(Lấy mã ngành cấp 4) 
Mã ngành CPC (*) 

(đối với  ngành nghề có 

mã CPC) 

    

    

7. Vốn điều lệ:………….(bằng chữ) đồng. 

8. Tỷ lệ hiện hữu về sở hữu vốn điều lệ của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài trong tổ 

chức kinh tế (nếu có): 

STT Tên nhà đầu tƣ nƣớc 

ngoài 

Số vốn góp  Tỷ lệ (%) 

VNĐ Tƣơng đƣơng 

USD (nếu có) 

1     

2     

3     

….     

9. Danh sách chủ sở hữu, thành viên, cổ đông sáng lập, danh sách chủ sở 

hữu, thành viên, cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài (nếu có); 
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10. Kê khai Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo, xã, phƣờng, thị trấn 

biên giới; xã, phƣờng, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hƣởng đến quốc 

phòng, an ninh (nếu có).  

Ghi rõ Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số.... tại...... (vị trí khu đất) 

 

III. THÔNG TIN VỀ GIAO DỊCH GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN, MUA PHẦN 

VỐN GÓP 

(chỉ liệt kê giao dịch phát sinh) 

STT Tên nhà 

đầu tƣ 

nƣớc 

ngoài 

Quốc 

tịch 

Giá trị vốn góp theo vốn 

điều lệ 

Giá trị giao dịch dự kiến 

của hợp đồng góp vốn/mua 

cổ phần/mua phần vốn góp 

VNĐ Tƣơng 

đƣơng 

USD  

(nếu có) 

Tỷ lệ 

(%)  

VNĐ Tƣơng đƣơng 

USD (nếu có) 

        

        

 

IV. THÔNG TIN VỀ TỔ CHỨC KINH TẾ SAU KHI NHẬN VỐN 

GÓP/CỔ PHẦN/ PHẦN VỐN GÓP:  

1. Tên tổ chức kinh tế: 

2. Vốn điều lệ:……..(bằng chữ) đồng.  

3. Tỷ lệ sở hữu:  

STT Tên nhà đầu tƣ 

nƣớc ngoài 

Quốc tịch Giá trị vốn góp theo vốn điều lệ 

VNĐ Tƣơng 

đƣơng USD 

(nếu có) 

Tỷ lệ (%) 

      

      

4. Ngành nghề kinh doanh:  

STT Tên ngành Mã ngành theo VSIC 

(Lấy mã ngành cấp 4) 
Mã ngành CPC (*) 

(đối với  ngành nghề  

có mã CPC) 

    

    

(*) Chỉ ghi mã ngành CPC đối với các mục tiêu hoạt động thuộc ngành nghề đầu 

tư có điều kiện áp dụng đối với nhà ĐTNN. 

V. THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƢ CỦA TỔ CHỨC KINH TẾ (nếu có) 
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VI. GIẢI TRÌNH VIỆC ĐÁP ỨNG ĐIỀU KIỆN TIẾP CẬN THỊ TRƢỜNG 

ĐỐI VỚI NHÀ ĐẦU TƢ NƢỚC NGOÀI (nếu có).  

(Giải trình về việc đáp ứng điều kiện về tỷ lệ sở hữu vốn điều lệ; Hình thức đầu 

tư, phạm vi hoạt động, năng lực của nhà đầu tư, đối tác Việt Nam tham gia thực hiện 

hoạt động đầu tư và điều kiện khác theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều 

ước quốc tế) 

VII. NHÀ ĐẦU TƢ VÀ TỔ CHỨC KINH TẾ CÓ NHÀ ĐẦU TƢ NƢỚC 

NGOÀI GÓP VỐN, MUA CỔ PHẦN, MUA PHẦN VỐN GÓP CAM KẾT: 

1. Chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của 

hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền. 

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định 

của Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ.  

3. Cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro nếu việc góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp 

không đƣợc chấp thuận. 

VIII. HỒ SƠ KÈM THEO 

1. Bản sao tài liệu về tƣ cách pháp lý của cá nhân, tổ chức góp vốn, mua cổ phần, 

mua phần vốn góp và tổ chức kinh tế có nhà đầu tƣ nƣớc ngoài góp vốn, mua cổ phần, 

mua phần vốn góp. 

2. Văn bản thỏa thuận nguyên tắc về việc góp vốn, mua cổ phần, mua phần vốn 

góp giữa nhà đầu tƣ nƣớc ngoài và tổ chức kinh tế nhận góp vốn, mua cổ phần, mua 

phần vốn góp hoặc giữa nhà đầu tƣ nƣớc ngoài với cổ đông hoặc thành viên của tổ 

chức kinh tế đó. 

3. Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế nhận vốn góp, 

cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài (đối với trƣờng hợp quy định 

tại điểm b khoản 4 Điều 65 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP).  

... ……., ngày ….. tháng …..năm…… 

Tổ chức kinh tế nhận góp vốn, 

mua cổ phần, mua phần vốn góp 

Ngƣời đại diện theo pháp luật của 

Tổ chức kinh tế ký, ghi rõ họ tên, chức 

danh và đóng dấu (nếu có). 

Nhà đầu tƣ 

Từng nhà đầu tƣ ký, ghi rõ họ 

tên,chức danh và đóng dấu (nếu có) 
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27. Thủ tục thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tƣ nƣớc 

ngoài trong hợp đồng BCC. Mã số TTHC 1.009731.000.00.00.H10  

a) Trình tự thực hiện:  

- Bƣớc 1: Nhà đầu tƣ lập trực tuyến hồ sơ đăng ký thành lập văn phòng 

điều hành trực tuyến trên Cổng dịch vụ công hoặc gửi văn bản qua dịch vụ bƣu 

chính công ích, hoặc gửi văn bản trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận của Sở Kế 

hoạch và Đầu tƣ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Địa chỉ, số 727, QL 

14, phƣờng Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phƣớc. 

- Bƣớc 2: Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ, Sở Kế 

hoạch và Đầu tƣ cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành 

cho nhà đầu tƣ nƣớc ngoài trong hợp đồng BCC. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ  của Sở Kế hoạch 

và Đầu tƣ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.  

c) Thành phần hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản đăng ký thành lập văn phòng điều hành gồm: tên và địa chỉ văn 

phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có) của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài trong hợp đồng 

BCC; tên, địa chỉ văn phòng điều hành; nội dung, thời hạn, phạm vi hoạt động 

của văn phòng điều hành; họ, tên, nơi cƣ trú, số Giấy chứng minh nhân dân, thẻ 

Căn cƣớc công dân hoặc Hộ chiếu của ngƣời đứng đầu văn phòng điều hành; 

- Quyết định của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài trong hợp đồng BCC về việc 

thành lập văn phòng điều hành; 

- Bản sao quyết định bổ nhiệm ngƣời đứng đầu văn phòng điều hành; 

- Bản sao hợp đồng BCC. 

* Số lƣợng hồ sơ: File lƣu hồ sơ dạng tập tin PDF nộp trực tuyến và 01 

bộ hồ sơ gốc gửi qua hệ thống bƣu chính. 

d) Thời hạn giải quyết:  

- Thời gian thẩm định và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn 

phòng điều hành cho nhà đầu tƣ nƣớc ngoài trong hợp đồng BCC: Không quá 07 

ngày.  

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: 

- Nhà đầu tƣ nƣớc ngoài. 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=258136
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e) Cơ quan thực hiện: 

- Cơ quan có thẩm quyền và trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và 

Đầu tƣ.  

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành theo Mẫu 

A.II.12ban hành kèm theo Thông tƣ số 03/2021/TT-BKHĐT. 

h) Lệ phí: Không có. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Văn bản đăng ký thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tƣ nƣớc 

ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh theo Mẫu A.I.8 ban hành kèm theo 

Thông tƣ số 03/2021/TT-BKHĐT. 

k)Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: 

Hợp đồng BCC đƣợc ký kết giữa nhà đầu tƣ trong nƣớc với nhà đầu tƣ 

nƣớc ngoài hoặc giữa các nhà đầu tƣ nƣớc ngoài thực hiện thủ tục cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký đầu tƣ theo quy định tại Điều 38 của Luật Đầu tƣ. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đầu tƣ số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

- Thông tƣ số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trƣởng Bộ Kế 

hoạch và Đấu tƣ quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tƣ 

tại Việt Nam, đầu tƣ từ Việt Nam ra nƣớc ngoài và xúc tiến đầu tƣ. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Mẫu A.I.8 

Văn bản đăng ký thành lập văn phòng điều hành của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài  

trong hợp đồng Hợp tác kinh doanh 

(Điều 49 Luật Đầu tư)  

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

VĂN BẢN ĐĂNG KÝ  

THÀNH LẬP VĂN PHÕNG ĐIỀU HÀNH CỦA NHÀ ĐẦU TƢ NƢỚC NGOÀI 

 TRONG HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH 

 

Kính gửi: ……….. (Tên cơ quan đăng ký đầu tư) 

Nhà đầu tƣ đăng ký thành lập Văn phòng điều hành của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài 

trong hợp đồng hợp tác kinh doanh với các nội dung nhƣ sau: 

I. NHÀ ĐẦU TƢ 

1. Đối với nhà đầu tƣ là cá nhân: 

Họ tên: …………………Giới tính:  .........................................................................  

Ngày sinh: .......... ………….Quốc tịch: ....................................................................  

...... (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân)
40

 số:.......; ngày cấp.......; Nơi cấp:  ..  

Địa chỉ thƣờng trú: ....................................................................................................  

Chỗ ở hiện tại:  ..........................................................................................................  

Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có): 

Điện thoại: …………….Fax: ……………….Email:  ..............................................  

2. Đối với nhà đầu tƣ là doanh nghiệp/tổ chức: 

Tên doanh nghiệp/tổ chức:  ......................................................................................  

...(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)
41

 số: ......; ngày cấp: ......; Cơ quan 

cấp:.....  

Địa chỉ trụ sở:  

Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có): 

Điện thoại: ……………Fax: ……………… Email: ……… Website (nếu có): .....  

Địa chỉ văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có):  

II.THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƢ  

1. Tên dự án:  ............................................................................................................  

2. Mã số dự án/số Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ/Giấy chứng nhận đầu tƣ/Giấy 

phép đầu tƣ/Giấy phép kinh doanh:  ..................................................................................  

                                                           
40

 Là một trong các loại giấy tờ sau: Định danh cá nhân, thẻ Căn cƣớc công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ 

chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác. 
41

 Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tƣơng 

đƣơng khác. 
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3. Ngày cấp: ..............................................................................................................  

4. Cơ quan cấp:  ........................................................................................................  

5. Địa điểm thực hiện dự án:  ....................................................................................  

6. Mục tiêu dự án:  ....................................................................................................  

7. Tiến độ: .................................................................................................................  

III. NỘI DUNG ĐĂNG KÝ VĂN PHÕNG ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

1. Tên văn phòng điều hành: 

Tên bằng tiếng Việt:  .............................................................................................. .. 

Tên bằng tiếng nƣớc ngoài (nếu có):  ..................................................................... .. 

Tên viết tắt (nếu có):  ................................................................................................  

2. Địa chỉ văn phòng (ghi số nhà, đường phố/xóm, phường/xã, quận/huyện, 

tỉnh/thành phố):  ...................................................................................................  

3. Nội dung, phạm vi hoạt động của văn phòng điều hành (ghi cụ thể theo 

từng nội dung và phạm vi hoạt động của Văn phòng điều hành):  ...................................  

4. Thời hạn hoạt động (kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động văn phòng điều hành):  .............................................................................................  

5. Thông tin ngƣời đứng đầu văn phòng điều hành: 

Họ tên: …………….. Giới tính:  ..............................................................................  

Ngày sinh: …….......…......…….Quốc tịch:  ............................................................  

Tài liệu về tƣ cách pháp lý của cá nhân số :  ............................................................  

Ngày cấp:  .......... .... ..Nơi cấp:  .................................................................................  

Địa chỉ thƣờng trú:  ...................................................................................................  

Chỗ ở hiện tại:  ..........................................................................................................  

Điện thoại: …………….Fax: ……………….Email:  ..............................................  

IV. NHÀ ĐẦU TƢ CAM KẾT: 

1. Chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của 

hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền. 

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam và các quy định 

của Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Văn phòng điều hành. 

V. HỒ SƠ KÈM THEO 

1. Các văn bản quy định tại các điểm b, c và d khoản 4 Điều 49 Luật Đầu tƣ (liệt 

kê cụ thể các văn bản gửi kèm theo). 

2. Văn bản chứng minh quyền sử dụng địa điểm của nhà đầu tƣ (hợp đồng hoặc 

thỏa thuận thuê địa điểm,…..).  

 

 ... …….., ngày ….. tháng …… năm … 

Nhà đầu tƣ 

Ký, ghi rõ họ tên, chức danh  

và đóng dấu (nếu có) 
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28. Chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tƣ nƣớc 

ngoài trong hợp đồng BCC. Mã số TTHC 1.009736.000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện:  

- Bƣớc 1: Nhà đầu tƣ nƣớc ngoài gửi hồ sơ thông báo trực tuyến trên 

Cổng dịch vụ công quốc gia hoặc Cổng dịch vụ công tỉnh Bình Phƣớc. Bộ phận 

tiếp nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh xem xét tiếp nhận hồ sơ và chuyển cho Sở Kế hoạch và Đầu tƣ qua Cổng 

dịch vụ công tỉnh Bình Phƣớc. 

 - Bƣớc 2: Trong thời hạn 07 ngày, Sở Kế hoạch và Đầu tƣ quyết định thu 

hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành. 

Nhà đầu tƣ lập trực tuyến hồ sơ thông báo trên Cổng dịch vụ công hoặc 

gửi văn bản qua dịch vụ bƣu chính công ích, hoặc gửi văn bản trực tiếp cho bộ 

phận tiếp nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công, Địa chỉ, số 727, QL 14, phƣờng Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phƣớc. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ  của Sở Kế hoạch 

và Đầu tƣ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.  

c) Thành phần hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

- Quyết định chấm dứt hoạt động của văn phòng điều hành trong trƣờng 

hợp văn phòng điều hành chấm dứt hoạt động trƣớc thời hạn; 

- Danh sách chủ nợ và số nợ đã thanh toán; 

- Danh sách ngƣời lao động, quyền và lợi ích của ngƣời lao động đã đƣợc 

giải quyết; 

- Xác nhận của cơ quan thuế về việc đã hoàn thành nghĩa vụ về thuế; 

- Xác nhận của cơ quan bảo hiểm xã hội về việc đã hoàn thành nghĩa vụ 

về bảo hiểm xã hội; 

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn phòng điều hành; 

- Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ; 

- Bản sao hợp đồng BCC. 

* Số lƣợng hồ sơ: File lƣu hồ sơ dạng tập tin PDF nộp trực tuyến và 01 

bộ hồ sơ gốc gửi qua hệ thống bƣu chính. 

d) Thời hạn giải quyết:  

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=258136
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- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày có quyết định chấm dứt hoạt 

động của văn phòng điều hành, nhà đầu tƣ nƣớc ngoài gửi hồ sơ thông báo cho 

Sở Kế hoạch và Đầu tƣ nơi đặt văn phòng điều hành. 

- Thời gian giải quyết và quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động văn phòng điều hành: Không quá 07 ngày. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Nhà đầu tƣ nƣớc ngoài. 

e) Cơ quan thực hiện: 

- Cơ quan có thẩm quyền và trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và 

Đầu tƣ.  

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Văn bản quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của văn 

phòng điều hành theo Mẫu A.II.13ban hành kèm theo Thông tƣ số 03/2021/TT-

BKHĐT. 

h) Lệ phí: Không có. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Văn bản thông báo chấm dứt văn phòng điều hành của nhà đầu tƣ nƣớc 

ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh theo Mẫu A.I.10 ban hành kèm theo 

Thông tƣ số 03/2021/TT-BKHĐT. 

k)Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: 

Nhà đầu tƣ nƣớc ngoài có yêu cầu chấm dứt văn phòng điều hành. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đầu tƣ số 61/2020/QH14 ngày 17/6/2020; 

- Thông tƣ số 03/2021/TT-BKHĐT ngày 09/4/2021 của Bộ trƣởng Bộ Kế 

hoạch và Đấu tƣ quy định mẫu văn bản, báo cáo liên quan đến hoạt động đầu tƣ 

tại Việt Nam, đầu tƣ từ Việt Nam ra nƣớc ngoài và xúc tiến đầu tƣ. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Mẫu A.I.10 

Văn bản thông báo chấm dứt hoạt động văn phòng điều hành của nhà đầu tƣ 

nƣớc ngoài trong hợp đồng HỢP TÁC KINH DOANH  

(Điều 50 Luật Đầu tư) 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

VĂN BẢN THÔNG BÁO  

CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG VĂN PHÕNG ĐIỀU HÀNH CỦA NHÀ ĐẦU 

TƢ NƢỚC NGOÀI TRONG HỢP ĐỒNG HỢP TÁC KINH DOANH 

 

Kính gửi: ……….. (Tên cơ quan đăng ký đầu tư) 

Nhà đầu tƣ đăng ký thông báo chấm dứt văn phòng điều hành của nhà đầu 

tƣ nƣớc ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh với các nội dung nhƣ sau: 

I. NHÀ ĐẦU TƢ 

1. Đối với nhà đầu tƣ là cá nhân: 

Họ tên: …………………Giới tính:  

Ngày sinh: ........ ………….Quốc tịch: 

 (Tài liệu về tư cách pháp lý của cá nhân)
42

 số:.......; ngày cấp.......; Nơi cấp: 

 .................................................................................................................................  

Địa chỉ thƣờng trú: ..........................................................................................  

Chỗ ở hiện tại:  ................................................................................................  

Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có):................................................................  

Điện thoại: …………….Fax: ……………….Email:  ....................................  

2. Đối với nhà đầu tƣ là doanh nghiệp/tổ chức: 

Tên doanh nghiệp/tổ chức:  .............................................................................  

...(Tài liệu về tư cách pháp lý của tổ chức)
43

 số: ......; ngày cấp: ......; Cơ 

quan cấp:....................... 

Địa chỉ trụ sở: ........................... 

Mã số thuế (tại Việt Nam - nếu có):................................................................  

                                                           
42

 Là một trong các loại giấy tờ sau: Định danh cá nhân, thẻ Căn cƣớc công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ 

chiếu, giấy tờ chứng thực cá nhân hợp pháp khác. 
43

 Là một trong các loại giấy tờ sau: Quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, tài liệu tƣơng 

đƣơng khác. 
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Điện thoại: ……………Fax: ……………… Email: ……… Website (nếu 

có): 

Địa chỉ văn phòng đại diện tại Việt Nam (nếu có):  

II.THÔNG TIN VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƢ  

1. Tên dự án: ...................................................................................................  

2. Mã số dự án/số Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ/Giấy chứng nhận đầu 

tƣ/Giấy phép đầu tƣ/Giấy phép kinh doanh:  ..........................................................  

3. Ngày cấp:  ................................ ..................................................................  

4. Cơ quan cấp:  ...............................................................................................  

5. Địa điểm thực hiện dự án:  ..........................................................................  

6. Mục tiêu dự án:  ..........................................................................................  

7. Tiến độ: .......................................................................................................  

III. NỘI DUNG VĂN PHÕNG ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN ĐẦU TƢ ĐÃ 

ĐĂNG KÝ 

1. Tên văn phòng điều hành: 

Tên bằng tiếng Việt:  ..................................................................................... . 

Tên bằng tiếng nƣớc ngoài (nếu có):  ........................................................... . 

Tên viết tắt (nếu có):…………………………. ..................................................  

2. Địa chỉ văn phòng (ghi số nhà, đường phố/xóm, phường/xã, quận/huyện, 

tỉnh/thành phố):  

3. Nội dung, phạm vi hoạt động của văn phòng điều hành (ghi cụ thể 

theo từng nội dung và phạm vi hoạt động của Văn phòng điều hành):  .................  

4. Thời hạn hoạt động (ghi số năm kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động văn phòng điều hành): 

........................................................................................... 

5. Thông tin ngƣời đứng đầu văn phòng điều hành: 

Họ tên: …………….. Giới tính:  ....................................................................  

Ngày sinh: …….......…......…….Quốc tịch:  ..................................................  

Tài liệu về tƣ cách pháp lý của cá nhân số :  ..................................................  

Ngày cấp: ......... . .... Nơi cấp:  .........................................................................  

Địa chỉ thƣờng trú:  .........................................................................................  

Chỗ ở hiện tại:  ................................................................................................  

Điện thoại: …………….Fax: ……………….Email:  ....................................  
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IV. NỘI DUNG CHẤM DỨT VĂN PHÕNG ĐIỀU HÀNH DỰ ÁN 

ĐẦU TƢ 

Thông báo chấm dứt văn phòng điều hành dự án đầu tƣ (tên văn phòng điều 

hành) ............................., đã đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động văn 

phòng điều hành cho nhà đầu tƣ nƣớc ngoài trong hợp đồng hợp tác kinh doanh 

số.........ngày.........với nội dung nhƣ sau: 

1. Thời điểm chấm dứt văn phòng điều hành dự án đầu tƣ: từ ngày.... ........  

2. Giải trình lý do chấm dứt hoạt động:  .......................................................  

V. NHÀ ĐẦU TƢ CAM KẾT: 

1. Chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực 

của hồ sơ và các văn bản gửi cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền. 

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam có liên 

quan. 

VI. HỒ SƠ KÈM THEO 

1. Các văn bản theo quy định tại khoản 2 Điều 50 Luật Đầu tƣ.  

2. Các văn bản khác có liên quan. 

 ... …….., ngày ….. tháng …… năm … 

Nhà đầu tƣ  

Ký, ghi rõ họ tên, chức danh và đóng dấu (nếu có) 
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IV. LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DOANH 

NGHIỆP 

29. Đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp. Mã số 

TTHC: 1.010010.000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện:   

* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 

- Bƣớc 1: Ngƣời nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác 

thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử theo quy trình trên 

cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Bƣớc 2: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, ngƣời 

nộp hồ sơ sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng 

thông tin điện tử. 

- Bƣớc 3: Trong thời gian 01 ngày làm việc, trƣờng hợp hồ sơ đủ điều 

kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp đăng 

ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh 

nghiệp. Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đủ điều kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng 

Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp 

để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh 

doanh: 

- Bƣớc 1: Ngƣời nộp hồ sơ sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê 

khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

qua mạng thông tin điện tử theo quy trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng 

ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn). Trƣờng hợp ủy quyền thực 

hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử sử dụng Tài 

khoản đăng ký kinh doanh, văn bản ủy quyền phải có thông tin liên hệ của ngƣời 

ủy quyền để xác thực việc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin 

điện tử. 

- Bƣớc 2: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời nộp hồ sơ sẽ 

nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện 

tử. 

- Bƣớc 3: Trong thời gian 01 ngày làm việc, Phòng Đăng ký kinh doanh 

cấp đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp trong trƣờng hợp hồ sơ đủ điều 

kiện và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng 

hợp hồ sơ chƣa đủ điều kiện, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua 

mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

b) Cách thức thực hiện:  

Ngƣời thành lập doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ủy quyền thực hiện đăng 

ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo phƣơng thức Đăng ký 

doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử tại: Địa chỉ: 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=268756
https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
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c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ:  

Văn bản đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp 

Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy 

quyền cho tổ chức, cá nhân khác dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp 

theo quy định sau đây: 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá 

nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ 

pháp lý của cá nhân đƣợc ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải 

công chứng, chứng thực. 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung 

cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký 

doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ 

tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân 

ngƣời đƣợc giới thiệu. 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bƣu chính công ích 

thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, nhân viên bƣu chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do 

doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bƣu chính công ích phát hành có chữ ký xác 

nhận của nhân viên bƣu chính và ngƣời có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng 

ký doanh nghiệp. 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bƣu chính không phải 

là bƣu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy quyền 

thực hiện nhƣ Trƣờng hợp ủy quyền cho tổ chức. 

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

đƣợc văn bản đề nghị. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - 

Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế 

hoạch và Đầu tƣ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Phòng Đăng ký kinh doanh ra thông báo về việc dừng thực hiện thủ tục 

đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp và hủy hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

theo quy trình trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

h) Lệ phí: Miễn phí (Quy định tại Thông tƣ số 47/2019/TT-BTC). 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
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Giấy đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-25, 

Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:  

(i) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đƣợc tiếp nhận để nhập thông tin vào Hệ 

thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau: 

- Có đủ giấy tờ theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP; 

- Có địa chỉ liên lạc của ngƣời nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; 

(ii) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đƣợc chấp thuận khi có 

đầy đủ các yêu cầu sau: 

- Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó đƣợc kê khai đầy đủ 

theo quy định nhƣ hồ sơ bằng bản giấy và đƣợc thể hiện dƣới dạng văn bản điện 

tử. Tên văn bản điện tử phải đƣợc đặt tƣơng ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ 

bằng bản giấy. Ngƣời có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp, 

thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài hoặc cá nhân 

khác ký tên trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có thể sử dụng chữ ký số để ký 

trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và quét (scan) 

văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị định số 

01/2021/NĐ-CP; 

- Các thông tin đăng ký doanh nghiệp đƣợc kê khai trên cổng thông tin 

quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải đầy đủ và chính xác theo các thông tin 

trong hồ sơ bằng bản giấy; có bao gồm thông tin về số điện thoại, thƣ điện tử 

của ngƣời nộp hồ sơ; 

- Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử phải đƣợc xác 

thực bằng chữ ký số hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của ngƣời có thẩm 

quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ngƣời có 

thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ủy quyền thực hiện thủ 

tục đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký 

doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có các giấy tờ, tài liệu 

quy định tại Điều 12 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh 

nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục II-25 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  
 TÊN DOANH NGHIỆP 

 

Số: ………….. 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

……, ngày…… tháng…… năm …… 

GIẤY ĐỀ NGHỊ 

Dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phƣớc 

Tôi là
44

 (ghi họ tên bằng chữ in hoa):  ............................................................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:  

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: …………………………………………... 

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: …………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

Địa chỉ thƣờng trú: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  .............................................  

Tỉnh/Thành phố:  .......................................................................................  

Quốc gia:  ..................................................................................................  

Địa chỉ liên lạc: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  .............................................  

Tỉnh/Thành phố:  .......................................................................................  

Quốc gia:  ..................................................................................................  

Điện thoại (nếu có):  ....................... Email (nếu có):  ................................  

Là ngƣời ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp đối với Hồ sơ có Giấy 

biên nhận số ………… do Phòng Đăng ký kinh doanh ………… cấp ngày … /… 

                                                           
44

 Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời 

đƣợc chỉ định kê khai thông tin vào phần này. 
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/…… về việc đăng ký/thông báo …………………… của ………… (Tên Doanh 

nghiệp) – Mã số doanh nghiệp ………… (nếu có)
45

. 

Tôi đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh ………… dừng thực hiện thủ tục 

đăng ký doanh nghiệp đối với Hồ sơ có Giấy biên nhận số ………… nêu trên. 

Lý do đề nghị:  ..............................................................................................  

Tôi cam kết tôi là ngƣời có quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký 

doanh nghiệp đối với Hồ sơ trên và chịu trách nhiệm hoàn toàn về việc đề nghị 

dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp này. 

 

 

 

NGƢỜI ĐỀ NGHỊ 

(Ký và ghi họ tên)
46

 

                                                           
45

 Không ghi trong trƣờng hợp đề nghị dừng thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của 

Tòa án hoặc Trọng tài. 
46

 Ngƣời đã ký tại hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đƣợc đề nghị dừng thực hiện ký trực tiếp vào phần này.  

Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời đƣợc 

chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 
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30. Thông báo hủy bỏ nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp. 

Mã số TTHC: 1.010023.000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện:   

* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 

- Bƣớc 1: Ngƣời nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác 

thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử theo quy trình trên 

cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Bƣớc 2: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, ngƣời 

nộp hồ sơ sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng 

thông tin điện tử. 

- Bƣớc 3: Trong thời gian 01 ngày làm việc, trƣờng hợp hồ sơ đủ điều 

kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp đăng 

ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh 

nghiệp. Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đủ điều kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng 

Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp 

để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh 

doanh: 

- Bƣớc 1: Ngƣời nộp hồ sơ sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê 

khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

qua mạng thông tin điện tử theo quy trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng 

ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn) . Trƣờng hợp ủy quyền thực 

hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử sử dụng Tài 

khoản đăng ký kinh doanh, văn bản ủy quyền phải có thông tin liên hệ của ngƣời 

ủy quyền để xác thực việc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin 

điện tử. 

- Bƣớc 2: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời nộp hồ sơ sẽ 

nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện 

tử. 

- Bƣớc 3: Trong thời gian 02 ngày làm việc, Phòng Đăng ký kinh doanh 

cấp đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp trong trƣờng hợp hồ sơ đủ điều 

kiện và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng 

hợp hồ sơ chƣa đủ điều kiện, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua 

mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

b) Cách thức thực hiện:  

Ngƣời thành lập doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ủy quyền thực hiện đăng 

ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo phƣơng thức Đăng ký 

doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử tại: Địa chỉ: 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=269436
https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
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* Thành phần hồ sơ:  

(i) Thông báo về việc hủy bỏ nghị quyết, quyết định giải thể. 

(ii) Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên, của Hội đồng thành viên đối với công ty trách 

nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ 

đông đối với công ty cổ phần về việc hủy bỏ nghị quyết, quyết định giải thể.  

 Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy 

quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo 

quy định sau đây: 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá 

nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ 

pháp lý của cá nhân đƣợc ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải 

công chứng, chứng thực. 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung 

cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký 

doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ 

tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân 

ngƣời đƣợc giới thiệu. 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bƣu chính không 

phải là bƣu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy 

quyền thực hiện nhƣ Trƣờng hợp ủy quyền cho tổ chức. 

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

đƣợc văn bản đề nghị. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - 

Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế 

hoạch và Đầu tƣ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Phòng Đăng ký kinh doanh đăng tải thông báo và nghị quyết, quyết định 

về việc hủy bỏ nghị quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp trên Cổng thông tin 

quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, khôi phục tình trạng pháp lý của doanh 

nghiệp trên Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và gửi thông 

tin huỷ bỏ nghị quyết, quyết định giải thể của doanh nghiệp cho Cơ quan thuế. 

h) Lệ phí:  

- Lệ phí đăng ký doanh nghiệp: 50.000 đồng/lần (Thông tƣ số 

47/2019/TT-BTC). 
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- Ngƣời nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp lệ phí đăng ký doanh nghiệp 

tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp 

đƣợc chuyển vào tài khoản của Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc sử dụng dịch 

vụ thanh toán điện tử. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp không đƣợc hoàn trả cho 

doanh nghiệp trong trƣờng hợp doanh nghiệp không đƣợc cấp đăng ký doanh 

nghiệp. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Thông báo về việc huỷ bỏ Nghị quyết/Quyết định giải thể doanh nghiệp 

(Phụ lục II-23, Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: 

(i) Trong thời hạn 180 ngày kể từ ngày nhận đƣợc thông báo kèm theo 

nghị quyết, quyết định giải thể quy định tại Điều 208 Luật Doanh nghiệp và 

Phòng Đăng ký kinh doanh chƣa chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp 

sang tình trạng đã giải thể trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh 

nghiệp, nếu doanh nghiệp không tiếp tục thực hiện giải thể, doanh nghiệp gửi 

thông báo về việc hủy bỏ nghị quyết, quyết định giải thể đến Phòng Đăng ký 

kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.  

(ii) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đƣợc tiếp nhận để nhập thông tin vào Hệ 

thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau: 

- Có đủ giấy tờ theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP; 

- Có địa chỉ liên lạc của ngƣời nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; 

- Đã nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định. 

(iii) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đƣợc chấp thuận khi 

có đầy đủ các yêu cầu sau: 

- Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó đƣợc kê khai đầy đủ 

theo quy định nhƣ hồ sơ bằng bản giấy và đƣợc thể hiện dƣới dạng văn bản điện 

tử. Tên văn bản điện tử phải đƣợc đặt tƣơng ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ 

bằng bản giấy. Ngƣời có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp, 

thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài hoặc cá nhân 

khác ký tên trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có thể sử dụng chữ ký số để ký 

trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và quét (scan) 

văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị định số 

01/2021/NĐ-CP; 

- Các thông tin đăng ký doanh nghiệp đƣợc kê khai trên cổng thông tin 

quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải đầy đủ và chính xác theo các thông tin 

trong hồ sơ bằng bản giấy; có bao gồm thông tin về số điện thoại, thƣ điện tử 

của ngƣời nộp hồ sơ; 

- Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử phải đƣợc xác 

thực bằng chữ ký số hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của ngƣời có thẩm 

quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ngƣời có 

thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ủy quyền thực hiện thủ 

tục đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký 
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doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có các giấy tờ, tài liệu 

quy định tại Điều 12 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP. 

(iv) Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng 

ký doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký 

doanh nghiệp. Việc đóng dấu đối với các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký 

doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh 

nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục II-23 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  
 TÊN DOANH NGHIỆP 

 

Số: ………….. 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

……, ngày…… tháng…… năm …… 

THÔNG BÁO 

Về việc huỷ bỏ Nghị quyết/Quyết định giải thể doanh nghiệp 

 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phƣớc 

 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ...................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  .................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số 

doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ……… 

Thông báo về việc huỷ bỏ Nghị quyết/Quyết định giải thể doanh nghiệp nhƣ sau: 

Ngày … / … / …, doanh nghiệp đã có Nghị quyết/Quyết định số: …… về 

việc huỷ bỏ Nghị quyết/Quyết định giải thể số: …………… ngày … / … / …. 

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh đăng tải Nghị quyết/Quyết định huỷ bỏ 

quyết định giải thể của doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp và khôi phục tình trạng pháp lý cho doanh nghiệp trên Cổng thông 

tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính 

hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này. 

Ngƣời ký tại Thông báo này cam kết là ngƣời có quyền và nghĩa vụ thực 

hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 
 

 NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA DOANH NGHIỆP 
(Ký và ghi họ tên)

1
 

                                                           
1
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.  

Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời đƣợc 

chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 
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31. Đăng ký thành lập doanh nghiệp tƣ nhân. Mã số TTHC: 

2.001610.000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện:        

* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh 

doanh: 

- Bƣớc 1: Ngƣời nộp hồ sơ sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê 

khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí đăng ký doanh nghiệp theo quy 

trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn) . Trƣờng hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng 

ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh 

doanh, văn bản ủy quyền phải có thông tin liên hệ của ngƣời ủy quyền để xác 

thực việc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử. 

- Bƣớc 2: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời nộp hồ sơ sẽ 

nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện 

tử. 

- Bƣớc 3: Trong thời gian 1,5 ngày làm việc, Phòng Đăng ký kinh doanh 

cấp đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp trong trƣờng hợp hồ sơ đủ điều 

kiện và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng 

hợp hồ sơ chƣa đủ điều kiện, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua 

mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 

- Bƣớc 1: Ngƣời nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác 

thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí 

đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Bƣớc 2: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, ngƣời 

nộp hồ sơ sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng 

thông tin điện tử. 

- Bƣớc 3: Trong thời gian 1,5 ngày làm việc, Trƣờng hợp hồ sơ đủ điều 

kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp đăng 

ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh 

nghiệp. Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đủ điều kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng 

Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp 

để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

+ Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp 

- Việc đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp đƣợc thực hiện tại 

thời điểm doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Nội dung công bố bao 
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gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông tin về 

ngành, nghề kinh doanh. 

b) Cách thức thực hiện:  

Ngƣời thành lập doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ủy quyền thực hiện đăng 

ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo phƣơng thức Đăng ký 

doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử tại: Địa chỉ: 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ:  

Đăng ký thành lập doanh nghiệp tư nhân: 

(i) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. 

(ii) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tƣ nhân. 

Trường hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ 

kinh doanh:  

(i) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. 

(ii) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tƣ nhân. 

(iii) Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh;  

(iv) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế. 

Trường hợp đăng ký doanh nghiệp xã hội:  

(i) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. 

(ii) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tƣ nhân. 

(iii) Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trƣờng của chủ doanh nghiệp 

tƣ nhân (phải có chữ ký của chủ doanh nghiệp tƣ nhân). 

Trường hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp xã hội trên cơ sở chuyển đổi 

từ cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện: 

(i) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. 

(ii) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ doanh nghiệp tƣ nhân. 

(iii) Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trƣờng của chủ doanh nghiệp 

tƣ nhân (phải có chữ ký của chủ doanh nghiệp tƣ nhân). 

(iv) Quyết định cho phép chuyển đổi thành doanh nghiệp xã hội bằng văn 

bản của cơ quan có thẩm quyền đã cấp giấy phép thành lập cơ sở bảo trợ xã hội, 

quỹ xã hội, quỹ từ thiện; 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
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(v) Giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở bảo trợ xã hội, giấy 

phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ đối với quỹ xã hội, quỹ từ thiện; 

(vi) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế; 

(vii) Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tƣ chấp thuận về việc góp vốn, 

mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài, tổ chức kinh tế có 

vốn đầu tƣ nƣớc ngoài đối với trƣờng hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp 

vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tƣ.  

Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy 

quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp: 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá 

nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ 

pháp lý của cá nhân đƣợc ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải 

công chứng, chứng thực. 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung 

cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký 

doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ 

tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân 

ngƣời đƣợc giới thiệu. 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bƣu chính không 

phải là bƣu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy 

quyền thực hiện nhƣ Trƣờng hợp ủy quyền cho tổ chức.  

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 1,5 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đƣợc văn bản đề nghị. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức, hộ kinh 

doanh. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - 

Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế 

hoạch và Đầu tƣ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Thông báo về việc sửa đổi, bổ 
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sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 

h) Phí, lệ phí:  

- Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: 100.000 đồng/lần (Thông 

tƣ số 47/2019/TT-BTC). 

- Miễn lệ phí đối với trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử, đăng ký thành 

lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh (Thông tƣ số 47/2019/TT-BTC). 

- Ngƣời nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp phí công bố nội dung đăng 

ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng hợp 

doanh nghiệp không đƣợc cấp đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ đƣợc 

hoàn trả phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp tƣ nhân (Phụ lục I-1, Thông tƣ số 

01/2021/TT-BKHĐT); 

- Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trƣờng (trong trƣờng hợp đăng 

ký thành lập doanh nghiệp xã hội, Phụ lục II-26, Thông tƣ số 01/2021/TT-

BKHĐT). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:  

(i) Doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có 

đủ các điều kiện sau: 

- Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tƣ kinh doanh; 

- Tên của doanh nghiệp đƣợc đặt theo đúng quy định tại các Điều 37, 38, 

39 và 41 của Luật Doanh nghiệp; 

- Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ; 

- Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về phí 

và lệ phí. 

(ii) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đƣợc chấp thuận khi có 

đầy đủ các yêu cầu sau: 

- Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó đƣợc kê khai đầy đủ 

theo quy định nhƣ hồ sơ bằng bản giấy và đƣợc thể hiện dƣới dạng văn bản điện 

tử. Tên văn bản điện tử phải đƣợc đặt tƣơng ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ 

bằng bản giấy. Ngƣời có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp, 

thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài hoặc cá nhân 

khác ký tên trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có thể sử dụng chữ ký số để ký 

trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và quét (scan) 
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văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị định số 

01/2021/NĐ-CP; 

- Các thông tin đăng ký doanh nghiệp đƣợc kê khai trên cổng thông tin 

quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải đầy đủ và chính xác theo các thông tin 

trong hồ sơ bằng bản giấy; có bao gồm thông tin về số điện thoại, thƣ điện tử 

của ngƣời nộp hồ sơ; 

- Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử phải đƣợc xác 

thực bằng chữ ký số hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của ngƣời có thẩm 

quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ngƣời có 

thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ủy quyền thực hiện thủ 

tục đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký 

doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có các giấy tờ, tài liệu 

quy định tại Điều 12 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP. 

(iii) Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng 

ký doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký 

doanh nghiệp. Việc đóng dấu đối với các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký 

doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh 

nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục I-1 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 01/2021/QĐ-UBND 

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh BÌnh Phước) 

  
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________

 

……, ngày ……tháng …… năm …… 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP 

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN 
 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phƣớc 
 

Tôi là
48

 (ghi họ tên bằng chữ in hoa):  .............................. Giới tính:  .........  

Sinh ngày:  ........ / ...... / ....... Dân tộc:  .....................  Quốc tịch:  ..................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:  

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………...... 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: ………………………………………..… 

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………....Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

Địa chỉ thƣờng trú: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...............................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Địa chỉ liên lạc: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...............................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

                                                           
48

 Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời 

đƣợc chỉ định kê khai thông tin vào phần này. 
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Điện thoại (nếu có):  ......................... Email (nếu có):  ................................  
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Đăng ký doanh nghiệp tƣ nhân do tôi làm chủ với các nội dung sau: 

1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp): 

Thành lập mới  

Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh
49

  

Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ 

xã hội/quỹ từ thiện
50

 

 

2. Tên doanh nghiệp: 

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):  .................  

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nƣớc ngoài (nếu có): ............................  

Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có):  ...........................................................  

3. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...............................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Điện thoại:  ....................................................... Fax (nếu có):  ....................  

Email (nếu có):  ................................................ Website (nếu có):  .............  

- Doanh nghiệp nằm trong (Đánh dấu X vào ô vuông tương ứng nếu doanh 

nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp/khu chế xuất/khu 

kinh tế/khu công nghệ cao): 

Khu công nghiệp  

Khu chế xuất  

Khu kinh tế  

Khu công nghệ cao  

                                                           
49, 3

 Trƣờng hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp tƣ nhân trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh/cơ sở bảo trợ 

xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện qua mạng thông tin điện tử thì ngƣời nộp hồ sơ scan Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh 

doanh/Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (đối với cơ sở bảo trợ xã hội)/Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ 

(đối với quỹ xã hội/quỹ từ thiện) trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và nộp trực tiếp bản 

chính Giấy này tới Phòng Đăng ký kinh doanh để đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại 

Điều 27 và Điều 28 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. 

 

 

 

 

 

 



  361 

 

 

    Doanh nghiệp xã hội (Đánh dấu X vào ô vuông nếu là doanh nghiệp xã 

hội)  
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4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ 

thống ngành kinh tế của Việt Nam):  
 

STT Tên ngành Mã ngành 

Ngành, nghề kinh doanh chính 

(đánh dấu X để chọn một trong 

các ngành, nghề đã kê khai) 

    

5. Vốn đầu tƣ: 

Vốn đầu tƣ (bằng số; VNĐ): .......................................................................  

Vốn đầu tƣ (bằng chữ; VNĐ): .....................................................................  

Giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền nƣớc ngoài (nếu có, bằng số, loại 

ngoại tệ):...................................................................................................................................................................  

Có hiển thị thông tin về giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền tệ nƣớc ngoài trên 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không?       Có             Không               

Tài sản góp vốn:  
 

STT Tài sản góp vốn 

Giá trị vốn của 

từng tài sản trong 

vốn đầu tƣ 

 (bằng số, VNĐ) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Đồng Việt Nam   

2 Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại 

ngoại tệ, số tiền được góp bằng mỗi 

loại ngoại tệ) 

  

3 Vàng   

4 Quyền sử dụng đất   

5 Quyền sở hữu trí tuệ   

6 Các tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, 

số lượng và giá trị còn lại của mỗi 

loại tài sản, có thể lập thành danh 

mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký 

doanh nghiệp) 

  

Tổng số   

6. Thông tin đăng ký thuế: 
 

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế 
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6.1 Thông tin về Giám đốc/Tổng giám đốc (nếu có): 

Họ và tên Giám đốc/Tổng giám đốc: ……………………………. 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

6.2 Thông tin về Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán (nếu có): 

Họ và tên Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán: …………………………….. 

Điện thoại: ………………………………………………………………... 

6.3 Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế 

khác địa chỉ trụ sở chính): 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn: …………………… 

Xã/Phƣờng/Thị trấn: …………………………………………………...….  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………………… 

Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………….. 

Điện thoại (nếu có): ……………Fax (nếu có): …………………….……. 

Email (nếu có): …………………………………………………………… 

6.4 Ngày bắt đầu hoạt động
51

 (trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu hoạt 

động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thì 

không cần kê khai nội dung này): …../…../……. 

6.5 Hình thức hạch toán (Đánh dấu X vào một trong hai ô “Hạch toán độc 

lập” hoặc “Hạch toán phụ thuộc”. Trường hợp tích chọn ô “Hạch toán 

độc lập” mà thuộc đối tượng phải lập và gửi báo cáo tài chính hợp nhất 

cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì tích chọn thêm ô “Có báo 

cáo tài chính hợp nhất”):  

Hạch toán độc lập   Có báo cáo tài chính hợp nhất 

Hạch toán phụ thuộc    
 

6.6 Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..
52

 

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán) 

6.7 Tổng số lao động (dự kiến): …………………………………  

6.8 Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M: 

Có Không 
 

                                                           
51

 Trƣờng hợp doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau ngày bắt đầu hoạt 

động đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp. 
52

 - Trƣờng hợp niên độ kế toán theo năm dƣơng lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12.  

- Trƣờng hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dƣơng lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ 

kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý. 

- Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp. 
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6.9 Phƣơng pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)
53

: 

 Khấu trừ  

 Trực tiếp trên GTGT  

 Trực tiếp trên doanh số  

 Không phải nộp thuế GTGT  
 

7. Đăng ký sử dụng hóa đơn
54

: 
 

Tự in hóa đơn Đặt in hóa đơn 

Sử dụng hóa đơn điện tử Mua hóa đơn của cơ quan thuế 

8. Thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội
55

: 

Phƣơng thức đóng bảo hiểm xã hội (chọn 1 trong 3 phương thức): 
 

Hàng tháng 03 tháng một lần 06 tháng một lần 

Lưu ý:  

- Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính là nông nghiệp, lâm 

nghiệp, ngƣ nghiệp, diêm nghiệp và trả lƣơng theo sản phẩm, theo khoán: có thể 

lựa chọn 1 trong 3 phƣơng thức đóng bảo hiểm xã hội: hàng tháng, 03 tháng một 

lần, 06 tháng một lần. 

- Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính khác: đánh dấu vào 

phƣơng thức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng. 

9. Thông tin về hộ kinh doanh đƣợc chuyển đổi (chỉ kê khai trong 

trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh): 

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):  ....................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh:  ................................................  

Ngày cấp: ......... / ...... / ....... Nơi cấp:  ..............................................................  

Mã số thuế của hộ kinh doanh (chỉ kê khai MST 10 số):  ...............................  

Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh:  .........................................................................  

Tên chủ hộ kinh doanh:  ..................................................................................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân 

được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh): 

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

                                                           
53

 Chỉ kê khai trong trƣờng hợp thành lập mới. Doanh nghiệp căn cứ vào quy định của pháp luật về thuế 

giá trị gia tăng và dự kiến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để xác định 01 trong 04 phƣơng pháp tính 

thuế giá trị gia tăng tại chỉ tiêu này. 
54

 Doanh nghiệp có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện về việc sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện 

tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật. Không kê khai trong trƣờng hợp thành lập doanh 

nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. 
55

 Không kê khai trong trƣờng hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. 
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Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân 

được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh):  ...................  

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

10. Thông tin về cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện đƣợc 

chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp xã hội trên cơ 

sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện): 

Tên cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện (ghi bằng chữ in hoa):  .....  

Số Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (Đối với cơ sở bảo trợ xã hội)/Số 

Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (Đối với quỹ xã hội/quỹ từ 

thiện): ……… Ngày cấp: … /… /…… Nơi cấp:  .......................................................  

Mã số thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện (chỉ kê khai 

MST 10 số):  ............................................................................................................  

Địa chỉ trụ sở chính:  .......................................................................................  

Tên ngƣời đại diện cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện:  .................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân 

được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã 

hội/quỹ từ thiện): 

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân 

được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã 

hội/quỹ từ thiện):  ............................................................................................  

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

Trƣờng hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng 

công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng 

ký doanh nghiệp. 

Tôi cam kết: 

- Bản thân không thuộc diện cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo 

quy định tại Luật Doanh nghiệp, không đồng thời là chủ doanh nghiệp tƣ nhân 

khác, không là chủ hộ kinh doanh, không là thành viên công ty hợp danh; 

- Trụ sở doanh nghiệp thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của tôi 

và đƣợc sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật; 

- Sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan 

thuế theo đúng quy định của pháp luật
56

; 

                                                           
56

 Không kê khai trong trƣờng hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. 
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- Chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung 

thực của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên. 
 

 

 
CHỦ DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN 

(Ký và ghi họ tên)
57

 

  

                                                           
57

 Chủ doanh nghiệp tƣ nhân ký trực tiếp vào phần này.  

Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời đƣợc 

chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 



  367 

 

 

Phụ lục II-26 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  
 TÊN DOANH NGHIỆP 

 

Số: ………….. 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

……, ngày…… tháng…… năm …… 

CAM KẾT THỰC HIỆN MỤC TIÊU XÃ HỘI, MÔI TRƢỜNG 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phƣớc 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ...................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  .................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số 

doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ……… 

(Không ghi các thông tin về doanh nghiệp trong trường hợp nộp cùng hồ sơ 

đăng ký thành lập doanh nghiệp mới) 

Chúng tôi, những ngƣời ký tên dƣới đây đã đọc và nhận thức đƣợc các 

quyền và nghĩa vụ đối với chủ doanh nghiệp, chủ sở hữu, thành viên, cổ đông và 

doanh nghiệp xã hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các nghị định 

hƣớng dẫn thi hành; và thực hiện đúng và đầy đủ các hoạt động vì Mục tiêu xã 

hội, môi trƣờng nhƣ cam kết sau đây: 

1. Mục tiêu xã hội, môi trƣờng và phƣơng thức giải quyết: 

(Doanh nghiệp có thể điền nội dung trong Bản cam kết này hoặc viết thành văn 

bản riêng rồi đính kèm Bản cam kết này) 

Các vấn đề xã hội, môi trƣờng mà 

doanh nghiệp nhằm giải quyết 

Phƣơng thức, cách thức kinh doanh của 

doanh nghiệp 

(Miêu tả các vấn đề bất cập về xã 

hội, môi trường mà doanh nghiệp 

mong muốn giải quyết thông qua 

các hoạt động kinh doanh) 

 (Miêu tả cách thức, phương thức kinh 

doanh mà doanh nghiệp dự kiến tiến hành, 

như: sản phẩm, dịch vụ là gì, doanh thu 

đến từ đâu? Có thể nêu các chỉ số kinh tế, 

xã hội, môi trường (định tính/định lượng) 

dự kiến đạt được? Nêu nhóm đối tượng 

hưởng lợi. Lý giải tại sao hoạt động kinh 

doanh của doanh nghiệp lại góp phần giải 

quyết các vấn đề xã hội, môi trường như 

miêu tả tại cột bên.) 
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2. Thời hạn thực hiện các hoạt động nhằm Mục tiêu giải quyết các vấn đề 

xã hội, môi trƣờng: 
(Doanh nghiệp đánh dấu vào 1 trong 2 lựa chọn) 

  Không thời hạn. 

  …………..năm kể từ [ngày/tháng/năm]: .... /..../………... 

3. Mức lợi nhuận hằng năm doanh nghiệp giữ lại để tái đầu tƣ cho các Mục 

tiêu xã hội, môi trƣờng đã đăng ký: 
(Theo điểm c khoản 1 Điều 10 Luật Doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải giữ lại 

ít nhất 51% tổng lợi nhuận sau thuế hằng năm của doanh nghiệp để tái đầu tư 

nhằm thực hiện mục tiêu đã đăng ký). 

Doanh nghiệp giữ lại: ……………………..% tổng lợi nhuận (trong trƣờng hợp 

doanh nghiệp có lợi nhuận). 

4. Nguyên tắc và phƣơng thức xử lý số dƣ tài trợ, viện trợ khi doanh nghiệp 

giải thể hoặc hết hạn cam kết thực hiện Mục tiêu xã hội, môi trƣờng trong 

trƣờng hợp doanh nghiệp có nhận viện trợ, tài trợ: 

 .................................................................................................................................    

Trƣờng hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng 

tải Cam kết này trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính 

hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Cam kết này. 
 

NGƢỜI CAM KẾT  

(Ký và ghi họ tên)1  

  

                                                           
1
 1. Trƣờng hợp bản Cam kết này nộp cùng hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mới thì những ngƣời ký cam kết là: 

a. Đối với doanh nghiệp tƣ nhân: Chủ doanh nghiệp tƣ nhân. 

b. Đối với công ty hợp danh: Các thành viên hợp danh. 

c. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn: 

- Các thành viên là cá nhân; 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật hoặc ngƣời đại diện theo ủy quyền đối với thành viên là tổ chức. 

d. Đối với công ty cổ phần. 

- Cổ đông sáng lập là cá nhân. Cổ đông khác là cá nhân, nếu cổ đông này đồng ý với nội dung cam kết 

trên và mong muốn ký vào bản cam kết này cùng với cổ đông sáng lập; 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật hoặc ngƣời đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông sáng lập là tổ chức;  

- Ngƣời đại diện theo pháp luật hoặc ngƣời đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông khác là tổ chức, nếu cổ 

đông này đồng ý với nội dung cam kết trên và mong muốn ký vào bản cam kết này cùng với cổ đông sáng lập. 

2. Trƣờng hợp bản Cam kết này nộp sau khi doanh nghiệp đã đƣợc đăng ký và thành lập, thì ngƣời sau 

đây ký và ghi họ tên: 

- Đối với doanh nghiệp tƣ nhân: Chủ doanh nghiệp tƣ nhân; 

- Đối với công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần: Ngƣời đại diện theo pháp luật. 

3. Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời 

đƣợc chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 
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32. Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên. Mã số TTHC: 

2.001583.000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 

- Bƣớc 1: Ngƣời nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác 

thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí 

đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Bƣớc 2: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, ngƣời 

nộp hồ sơ sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng 

thông tin điện tử. 

- Bƣớc 3: Trong thời gian 02 ngày làm việc, trƣờng hợp hồ sơ đủ điều 

kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp đăng 

ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh 

nghiệp. Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đủ điều kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng 

Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp 

để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh 

doanh: 

- Bƣớc 1: Ngƣời nộp hồ sơ sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê 

khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí đăng ký doanh nghiệp theo quy 

trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn) . Trƣờng hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng 

ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh 

doanh, văn bản ủy quyền phải có thông tin liên hệ của ngƣời ủy quyền để xác 

thực việc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử. 

- Bƣớc 2: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời nộp hồ sơ sẽ 

nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện 

tử. 

- Bƣớc 3: Trong thời gian 02 ngày làm việc, Phòng Đăng ký kinh doanh 

cấp đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp trong trƣờng hợp hồ sơ đủ điều 

kiện và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng 

hợp hồ sơ chƣa đủ điều kiện, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua 

mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

* Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp 
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- Việc đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp đƣợc thực hiện tại 

thời điểm doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Nội dung công bố bao 

gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông tin về 

ngành, nghề kinh doanh. 

b) Cách thức thực hiện:  

Ngƣời thành lập doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ủy quyền thực hiện đăng 

ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo phƣơng thức Đăng ký 

doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử tại: Địa chỉ: 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ:  

Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên: 

(i) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. 

(ii) Điều lệ công ty 

(iii) Bản sao các giấy tờ sau đây: 

- Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với ngƣời đại diện theo pháp luật của 

doanh nghiệp; 

- Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy 

tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trƣờng hợp chủ 

sở hữu công ty là Nhà nƣớc); Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với ngƣời đại diện 

theo ủy quyền và văn bản cử ngƣời đại diện theo ủy quyền. 

Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nƣớc ngoài thì bản sao giấy tờ pháp 

lý của tổ chức phải đƣợc hợp pháp hóa lãnh sự; 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ đối với trƣờng hợp doanh nghiệp đƣợc 

thành lập bởi nhà đầu tƣ nƣớc ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tƣ nƣớc 

ngoài theo quy định tại Luật Đầu tƣ và các văn bản hƣớng dẫn thi hành. 

Trường hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ 

kinh doanh: 

(i) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. 

(ii) Điều lệ công ty.  

(iii) Bản sao các giấy tờ sau đây: 

- Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với ngƣời đại diện theo pháp luật của 

doanh nghiệp; 
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- Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy 

tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trƣờng hợp chủ 

sở hữu công ty là Nhà nƣớc); Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với ngƣời đại diện 

theo ủy quyền và văn bản cử ngƣời đại diện theo ủy quyền. 

Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nƣớc ngoài thì bản sao giấy tờ pháp 

lý của tổ chức phải đƣợc hợp pháp hóa lãnh sự; 

(iv) Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh; 

(v) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế.  

Trƣờng hợp doanh nghiệp đƣợc chuyển đổi từ hộ kinh doanh có nhà đầu 

tƣ nƣớc ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài tham gia góp vốn, mua 

cổ phần, mua phần vốn góp thuộc trƣờng hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp 

vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tƣ thì hồ sơ 

phải có văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tƣ chấp thuận về việc góp vốn, mua 

cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài, tổ chức kinh tế có vốn 

đầu tƣ nƣớc ngoài. 

Trường hợp đăng ký doanh nghiệp xã hội:  

(i) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. 

(ii) Điều lệ công ty.  

(iii) Bản sao các giấy tờ sau đây: 

- Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với ngƣời đại diện theo pháp luật của 

doanh nghiệp; 

- Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy 

tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trƣờng hợp chủ 

sở hữu công ty là Nhà nƣớc); Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với ngƣời đại diện 

theo ủy quyền và văn bản cử ngƣời đại diện theo ủy quyền. 

Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nƣớc ngoài thì bản sao giấy tờ pháp 

lý của tổ chức phải đƣợc hợp pháp hóa lãnh sự; 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ đối với trƣờng hợp doanh nghiệp đƣợc 

thành lập bởi nhà đầu tƣ nƣớc ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tƣ nƣớc 

ngoài theo quy định tại Luật Đầu tƣ và các văn bản hƣớng dẫn thi hành. 

(iv) Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trƣờng (phải có chữ ký của 

thành viên là cá nhân; ngƣời đại diện theo pháp luật hoặc ngƣời đại diện theo ủy 

quyền đối với thành viên là tổ chức).  

Trường hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp xã hội trên cơ sở chuyển đổi 

từ cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện:  
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(i) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. 

(ii) Điều lệ công ty.  

(iii) Bản sao các giấy tờ sau đây: 

- Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với ngƣời đại diện theo pháp luật của 

doanh nghiệp; 

- Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy 

tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trƣờng hợp chủ 

sở hữu công ty là Nhà nƣớc); Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với ngƣời đại diện 

theo ủy quyền và văn bản cử ngƣời đại diện theo ủy quyền. 

Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nƣớc ngoài thì bản sao giấy tờ pháp 

lý của tổ chức phải đƣợc hợp pháp hóa lãnh sự; 

(iv) Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trƣờng (phải có chữ ký của 

thành viên là cá nhân; ngƣời đại diện theo pháp luật hoặc ngƣời đại diện theo ủy 

quyền đối với thành viên là tổ chức).  

(v) Quyết định cho phép chuyển đổi thành doanh nghiệp xã hội bằng văn 

bản của cơ quan có thẩm quyền đã cấp giấy phép thành lập cơ sở bảo trợ xã hội, 

quỹ xã hội, quỹ từ thiện; 

(vi) Giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở bảo trợ xã hội, giấy 

phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ đối với quỹ xã hội, quỹ từ thiện; 

(vii) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế. 

Trường hợp đăng ký doanh nghiệp đối với tổ chức tín dụng:  

(i) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. 

(ii) Điều lệ công ty.  

(iii) Bản sao các giấy tờ sau đây: 

- Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với ngƣời đại diện theo pháp luật của 

doanh nghiệp; 

- Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy 

tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trƣờng hợp chủ 

sở hữu công ty là Nhà nƣớc); Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với ngƣời đại diện 

theo ủy quyền và văn bản cử ngƣời đại diện theo ủy quyền. 

Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nƣớc ngoài thì bản sao giấy tờ pháp 

lý của tổ chức phải đƣợc hợp pháp hóa lãnh sự; 
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- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ đối với trƣờng hợp doanh nghiệp đƣợc 

thành lập bởi nhà đầu tƣ nƣớc ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tƣ nƣớc 

ngoài theo quy định tại Luật Đầu tƣ và các văn bản hƣớng dẫn thi hành. 

(iv) Bản sao giấy phép hoặc văn bản chấp thuận do Ngân hàng Nhà nƣớc 

Việt Nam cấp. 

Trường hợp đăng ký doanh nghiệp đối với công ty chứng khoán, công ty 

quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán:  

(i) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. 

(ii) Điều lệ công ty.  

(iii) Bản sao các giấy tờ sau đây: 

- Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với ngƣời đại diện theo pháp luật của 

doanh nghiệp; 

- Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy 

tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trƣờng hợp chủ 

sở hữu công ty là Nhà nƣớc); Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với ngƣời đại diện 

theo ủy quyền và văn bản cử ngƣời đại diện theo ủy quyền. 

Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nƣớc ngoài thì bản sao giấy tờ pháp 

lý của tổ chức phải đƣợc hợp pháp hóa lãnh sự; 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ đối với trƣờng hợp doanh nghiệp đƣợc 

thành lập bởi nhà đầu tƣ nƣớc ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tƣ nƣớc 

ngoài theo quy định tại Luật Đầu tƣ và các văn bản hƣớng dẫn thi hành. 

(iv) Bản sao giấy phép thành lập và hoạt động hoặc bản sao văn bản chấp 

thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nƣớc. 

Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy 

quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp: 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá 

nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ 

pháp lý của cá nhân đƣợc ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải 

công chứng, chứng thực. 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung 

cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký 

doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ 



  374 

 

 

tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân 

ngƣời đƣợc giới thiệu. 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bƣu chính không 

phải là bƣu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy 

quyền thực hiện nhƣ Trƣờng hợp ủy quyền cho tổ chức.  

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

đƣợc văn bản đề nghị. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức, hộ kinh 

doanh.. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - 

Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế 

hoạch và Đầu tƣ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Thông báo về việc sửa đổi, bổ 

sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 

h) Phí, lệ phí:  

- Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: 100.000 đồng/lần (Thông 

tƣ số 47/2019/TT-BTC). 

- Miễn lệ phí đối với trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử, đăng ký thành 

lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh (Thông tƣ số 47/2019/TT-BTC). 

- Ngƣời nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp phí công bố nội dung đăng 

ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng hợp 

doanh nghiệp không đƣợc cấp đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ đƣợc 

hoàn trả phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một thành viên (Phụ 

lục I-2, Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT); 

- Danh sách ngƣời đại diện theo pháp luật/ngƣời đại diện theo ủy quyền 

(trong trƣờng hợp chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên là tổ chức, Phụ lục 

I-10, Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT); 
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- Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trƣờng (trong trƣờng hợp đăng 

ký thành lập doanh nghiệp xã hội, Phụ lục II-26, Thông tƣ số 01/2021/TT-

BKHĐT). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:  

(i) Doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có 

đủ các điều kiện sau: 

- Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tƣ kinh doanh; 

- Tên của doanh nghiệp đƣợc đặt theo đúng quy định tại các điều 37, 38, 

39 và 41 của Luật Doanh nghiệp; 

- Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ; 

- Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về phí 

và lệ phí. 

(ii) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đƣợc chấp thuận khi có 

đầy đủ các yêu cầu sau: 

- Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó đƣợc kê khai đầy đủ 

theo quy định nhƣ hồ sơ bằng bản giấy và đƣợc thể hiện dƣới dạng văn bản điện 

tử. Tên văn bản điện tử phải đƣợc đặt tƣơng ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ 

bằng bản giấy. Ngƣời có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp, 

thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài hoặc cá nhân 

khác ký tên trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có thể sử dụng chữ ký số để ký 

trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và quét (scan) 

văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị định số 

01/2021/NĐ-CP; 

- Các thông tin đăng ký doanh nghiệp đƣợc kê khai trên cổng thông tin 

quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải đầy đủ và chính xác theo các thông tin 

trong hồ sơ bằng bản giấy; có bao gồm thông tin về số điện thoại, thƣ điện tử 

của ngƣời nộp hồ sơ; 

- Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử phải đƣợc xác 

thực bằng chữ ký số hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của ngƣời có thẩm 

quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ngƣời có 

thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ủy quyền thực hiện thủ 

tục đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký 

doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có các giấy tờ, tài liệu 

quy định tại Điều 12 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP. 

(iii) Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng 

ký doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký 
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doanh nghiệp. Việc đóng dấu đối với các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký 

doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh 

nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục I-2 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________

 

……, ngày ……tháng …… năm …… 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phƣớc 
 

Tôi là
1
 (ghi họ tên bằng chữ in hoa):  ..................................... …………...  

 

Đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tôi  

là ngƣời đại diện theo pháp luật/Chủ tịch công ty/Chủ tịch Hội đồng thành 

viên
2
 với các nội dung sau: 

1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp): 

Thành lập mới  

Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp  

Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp  

Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp  

Thành lập trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp  

Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh
3
   

Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ 

xã hội/quỹ từ thiện
4 

 

                                                           
1
 Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời 

đƣợc chỉ định kê khai thông tin vào phần này. 
2
 Trƣờng hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi ngƣời đại diện theo 

pháp luật thì Chủ tịch công ty/Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty sau chuyển đổi kê khai thông tin vào 

phần này. 
3
 
, 4

 Trƣờng hợp đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh/cơ 

sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện qua mạng thông tin điện tử thì ngƣời nộp hồ sơ scan Giấy chứng nhận đăng 

ký hộ kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (đối với cơ sở bảo trợ xã hội)/Giấy phép thành lập và công nhận 

điều lệ quỹ (đối với quỹ xã hội/quỹ từ thiện) trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và nộp trực 

tiếp bản chính Giấy này tới Phòng Đăng ký kinh doanh để đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy 

định tại Điều 27 và Điều 28 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. 
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2. Tên công ty: 

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):  ...........................  

Tên công ty viết bằng tiếng nƣớc ngoài (nếu có):  .....................................  

Tên công ty viết tắt (nếu có):  .....................................................................  

3. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...............................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Điện thoại:  ....................................................... Fax (nếu có):  ....................  

Email (nếu có):  ................................................ Website (nếu có):  .............  

- Doanh nghiệp nằm trong (Đánh dấu X vào ô vuông tương ứng nếu doanh 

nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp/khu chế xuất/khu 

kinh tế/khu công nghệ cao): 

Khu công nghiệp  

Khu chế xuất  

Khu kinh tế  

Khu công nghệ cao  

    Doanh nghiệp xã hội (Đánh dấu X vào ô vuông nếu là doanh nghiệp xã 

hội) 

    Công ty chứng khoán/Công ty quản lý quỹ đầu tƣ chứng khoán/Công ty 

đầu tƣ chứng khoán: (Đánh dấu X nếu là Công ty chứng khoán/Công ty quản lý 

quỹ đầu tư chứng khoán/Công ty đầu tư chứng khoán và kê khai thêm các thông 

tin sau đây) 

Giấy phép thành lập và hoạt động số: … (nếu có) do Uỷ ban Chứng khoán 

Nhà nƣớc cấp ngày: …./…./….. 

 - Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, 

phƣờng, thị trấn biên giới; xã, phƣờng, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh 

hƣởng đến quốc phòng, an ninh
5
:  Có            Không 

4. Ngành, nghề kinh doanh
 
(ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ 

thống ngành kinh tế của Việt Nam):  
 

                                                           
5
 Kê khai trong trƣờng hợp có nhà đầu tƣ nƣớc ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh 

nghiệp dẫn đến thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. 
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STT Tên ngành Mã ngành 

Ngành, nghề kinh doanh chính 

(đánh dấu X để chọn một trong 

các ngành, nghề đã kê khai) 

    

5. Chủ sở hữu: 

a) Đối với chủ sở hữu là cá nhân: 

- Thông tin về chủ sở hữu: 

Họ tên chủ sở hữu (ghi bằng chữ in hoa):  ........................... Giới tính: .....  

Sinh ngày:  ........ / .... / ......... Dân tộc:  .....................  Quốc tịch:  ..................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:  

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):…… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: ………………………………………... 

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

Địa chỉ thƣờng trú: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...............................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Quốc gia:  ....................................................................................................  

Địa chỉ liên lạc: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...............................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Quốc gia:  ....................................................................................................  

Điện thoại (nếu có):  ........................... Email (nếu có):  ..............................  

- Thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ (chỉ kê khai nếu chủ sở hữu 

là nhà đầu tư nước ngoài): 

Mã số dự án:  ...............................................................................................  

Ngày cấp: ......... / ...... / ....... Cơ quan cấp:  ...................................................  

b) Đối với chủ sở hữu là tổ chức: 
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- Thông tin về chủ sở hữu: 

Tên tổ chức (ghi bằng chữ in hoa):  ............................................................  

Mã số doanh nghiệp/Số Quyết định thành lập:  ..........................................  

Ngày cấp: ......... / ...... / ....... Nơi cấp:  ..........................................................  

Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...............................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Quốc gia:  ....................................................................................................  

Điện thoại (nếu có):  ......................................... Fax (nếu có):  ....................  

Email (nếu có):  ................................................ Website (nếu có):  .............  

- Thông tin về ngƣời đại diện theo pháp luật/ngƣời đại diện theo uỷ quyền (kê 

khai  theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): 

Gửi kèm. 

- Thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ (chỉ kê khai nếu chủ sở hữu 

là nhà đầu tư nước ngoài): 

Mã số dự án:……………………………………………………………… 

Ngày cấp: ......... / ...... / ....... Cơ quan cấp:  ...................................................  

- Mô hình tổ chức công ty: 

Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc  

Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc  

6. Vốn điều lệ: 

Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ):  .....................................................................  

Vốn điều lệ (bằng chữ; VNĐ): ....................................................................  

Giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền nƣớc ngoài (nếu có, bằng số, loại 

ngoại tệ): ..............................................................................................................  

Có hiển thị thông tin về giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền tệ nƣớc ngoài trên 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không?     Có           Không  

7. Nguồn vốn điều lệ: 
 

Loại nguồn vốn 
Số tiền (bằng số; VNĐ và giá trị 

tương đương theo đơn vị tiền nước 

Tỷ lệ 

(%) 
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ngoài, nếu có) 

Vốn ngân sách nhà nƣớc   

Vốn tƣ nhân   

Vốn nƣớc ngoài   

Vốn khác   

Tổng cộng   
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8. Tài sản góp vốn: 
 

STT Tài sản góp vốn 

Giá trị vốn của từng tài 

sản trong vốn điều lệ 

(bằng số, VNĐ) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Đồng Việt Nam   

2 Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi 

rõ loại ngoại tệ, số tiền được 

góp bằng mỗi loại ngoại tệ) 

  

3 Vàng   

4 Quyền sử dụng đất   

5 Quyền sở hữu trí tuệ   

6 Các tài sản khác (ghi rõ loại 

tài sản, số lượng và giá trị 

còn lại của mỗi loại tài sản, 

có thể lập thành danh mục 

riêng kèm theo hồ sơ đăng ký 

doanh nghiệp) 

  

Tổng số   

9. Ngƣời đại diện theo pháp luật
6
:  

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):  ..................................... Giới tính:  .........  

Chức danh:  .................................................................................................  

Sinh ngày:  ........ / .... / ......... Dân tộc:  .....................  Quốc tịch:  ..................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:  

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: ………………………………………... 

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

Địa chỉ thƣờng trú: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...............................................  

                                                           
6
 Ghi thông tin của tất cả ngƣời đại diện theo pháp luật trong trƣờng hợp công ty có nhiều hơn 01 ngƣời 

đại diện theo pháp luật. 
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Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Quốc gia:  ....................................................................................................  

Địa chỉ liên lạc: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...............................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Quốc gia:  ....................................................................................................  

Điện thoại (nếu có):  ....................... Email (nếu có):  ..................................  

10. Thông tin đăng ký thuế: 
 

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế 

10.1 Thông tin về Giám đốc/Tổng giám đốc (nếu có): 

Họ và tên Giám đốc/Tổng giám đốc: ……………………………. 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

10.2 Thông tin về Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán (nếu có): 

Họ và tên Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán: ………………………… 

Điện thoại: ……………………………………………………………... 

10.3 Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo 

thuế khác địa chỉ trụ sở chính): 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:............................ 

Xã/Phƣờng/Thị trấn: ………………………………………………….  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………… 

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………….. 

Điện thoại (nếu có): …………………Fax (nếu có): ……………..…… 

Email (nếu có): ………………………………………………………… 

10.4 Ngày bắt đầu hoạt động
7
 (trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu 

hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp thì không cần kê khai nội dung này): …../…../……. 

                                                           
7
 Trƣờng hợp doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau ngày bắt đầu hoạt động 

đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 
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10.5 Hình thức hạch toán (Đánh dấu X vào một trong hai ô “Hạch toán độc 

lập” hoặc “Hạch toán phụ thuộc”. Trường hợp tích chọn ô “Hạch 

toán độc lập” mà thuộc đối tượng phải lập và gửi báo cáo tài chính 

hợp nhất cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì tích chọn thêm 

ô “Có báo cáo tài chính hợp nhất”):  

Hạch toán độc lập   Có báo cáo tài chính hợp nhất 

Hạch toán phụ thuộc    
 

10.6 Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..
8
 

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán) 

10.7 Tổng số lao động (dự kiến): ……………………………………………  

 

10.8 Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M: 

Có Không 
 

10.9 Phƣơng pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)
9
: 

 Khấu trừ  

 Trực tiếp trên GTGT  

 Trực tiếp trên doanh số  

 Không phải nộp thuế GTGT  

 

11. Đăng ký sử dụng hóa đơn
10

: 
 

Tự in hóa đơn Đặt in hóa đơn 

Sử dụng hóa đơn điện tử Mua hóa đơn của cơ quan thuế 

12. Thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội
11

: 

                                                           
8
 - Trƣờng hợp niên độ kế toán theo năm dƣơng lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12.  

- Trƣờng hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dƣơng lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ 

kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý.  

- Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp. 
9
 Chỉ kê khai trong trƣờng hợp thành lập mới. Doanh nghiệp căn cứ vào quy định của pháp luật về thuế 

giá trị gia tăng và dự kiến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để xác định 01 trong 04 phƣơng pháp tính 

thuế giá trị gia tăng tại chỉ tiêu này. 
10

 Doanh nghiệp có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện về việc sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện 

tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật. Không kê khai trong trƣờng hợp thành lập doanh 

nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. 
11

 Không kê khai trong trƣờng hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. 
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Phƣơng thức đóng bảo hiểm xã hội (chọn 1 trong 3 phương thức): 
 

Hàng tháng 03 tháng một lần 06 tháng một lần 
 

Lưu ý:  

- Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính là nông nghiệp, lâm 

nghiệp, ngƣ nghiệp, diêm nghiệp và trả lƣơng theo sản phẩm, theo khoán: có thể 

lựa chọn 1 trong 3 phƣơng thức đóng bảo hiểm xã hội: hàng tháng, 03 tháng một 

lần, 06 tháng một lần. 

- Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính khác: đánh dấu vào 

phƣơng thức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng. 

13. Thông tin về các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, đƣợc 

chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, 

tách, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp): 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ..................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  ...............................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số 

doanh nghiệp/mã số thuế): ……………… Ngày cấp …/…/…… Nơi 

cấp: ………………. 

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với 

doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất và các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm 

kinh doanh của doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất. 

14. Thông tin về hộ kinh doanh đƣợc chuyển đổi (chỉ kê khai trong 

trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh): 

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):  ....................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh:  ................................................  

Ngày cấp: ......... / ...... / ....... Nơi cấp:  ..............................................................  

Mã số thuế của hộ kinh doanh (chỉ kê khai MST 10 số):  ...............................  

Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh:  .........................................................................  

Tên chủ hộ kinh doanh:  ..................................................................................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân 

được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh): 

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân 

được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh):  ...................  
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Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

15. Thông tin về cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện đƣợc 

chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp xã hội trên cơ 

sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện): 

Tên cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện (ghi bằng chữ in hoa):  .....  

Số Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (Đối với cơ sở bảo trợ xã hội)/Số 

Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (Đối với quỹ xã hội/quỹ từ 

thiện): ……… Ngày cấp: … /… /…… Nơi cấp:  ...................................................  

Mã số thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện (chỉ kê khai 

MST 10 số):  .....................................................................................................  

Địa chỉ trụ sở chính:  .......................................................................................  

Tên ngƣời đại diện cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện:  .................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân 

được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ 

từ thiện): 

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân 

được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã 

hội/quỹ từ thiện):  .......................................................................................... 

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

Trƣờng hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng 

công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp. 

Tôi cam kết: 

- Là ngƣời có đầy đủ quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và 

đƣợc sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật; 

- Sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan 

thuế theo đúng quy định của pháp luật
12

; 

- Chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung 

thực của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên. 

 

 
NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/ 

CHỦ TỊCH CÔNG TY/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

THÀNH VIÊN CỦA CÔNG TY 

                                                           
12

 Không kê khai trong trƣờng hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. 
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(Ký và ghi họ tên)
13

 

 

                                                           
13

 - Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.  

- Trƣờng hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi ngƣời đại diện theo 

pháp luật thì Chủ tịch công ty/Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần 

này.  

- Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời 

đƣợc chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục I-10 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  

DANH SÁCH NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO UỶ QUYỀN
58

  

S

T

T 

Chủ sở 

hữu/Thành 

viên công ty 

TNHH/Cổ 

đông sáng 

lập/Cổ đông 

là tổ chức 

nƣớc ngoài 

Tên ngƣời 

đại diện 

theo pháp 

luật/ngƣời 

đại diện 

theo uỷ 

quyền 

Ngày, 

tháng, 

năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Địa 

chỉ liên 

lạc 

Số, ngày cấp, 

cơ quan cấp 

Giấy tờ pháp lý 

của cá nhân 

Vốn đƣợc uỷ quyền59 Chữ ký của 

ngƣời đại 

diện theo 

pháp 

luật/ngƣời đại 

diện theo uỷ 

quyền60 

Ghi 

chú
 

Tổng giá trị vốn 

đƣợc đại diện 

(bằng số; VNĐ 

và giá trị tương 

đương theo đơn 

vị tiền nước 

ngoài, nếu có) 

Tỷ lệ 

(%) 

Thời điểm đại 

diện phần vốn  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
          

 

  

 

  

 
……, ngày……tháng……năm…… 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/ 

CHỦ TỊCH CÔNG TY/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/ 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY 

(Ký và ghi họ tên)
61 

                                                           
58

 Áp dụng cho Chủ sở hữu/Thành viên công ty TNHH/Cổ đông sáng lập/Cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài là tổ chức. Doanh nghiệp lựa chọn kê khai ngƣời đại diện theo pháp luật 

hoặc ngƣời đại diện theo uỷ quyền. 
59

 Không phải kê khai phần này đối với trƣờng hợp kê khai ngƣời đại diện theo pháp luật. 
60

 Ngƣời đƣợc kê khai thông tin ký vào phần này.  

Ngƣời đại diện theo uỷ quyền không thay đổi không bắt buộc phải ký vào phần này. 

Trƣờng hợp đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thì không cần chữ ký tại phần này. 
61

 - Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.  

- Trƣờng hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi ngƣời đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch công ty/Chủ tịch Hội đồng thành viên/Chủ tịch Hội 

đồng quản trị của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần này.  

- Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời đƣợc chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục II-26 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  
 TÊN DOANH NGHIỆP 

 

Số: ………….. 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

……, ngày…… tháng…… năm …… 

CAM KẾT THỰC HIỆN MỤC TIÊU XÃ HỘI, MÔI TRƢỜNG 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phƣớc 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ...................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  .................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số 

doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ……… 

(Không ghi các thông tin về doanh nghiệp trong trường hợp nộp cùng hồ sơ 

đăng ký thành lập doanh nghiệp mới) 

Chúng tôi, những ngƣời ký tên dƣới đây đã đọc và nhận thức đƣợc các 

quyền và nghĩa vụ đối với chủ doanh nghiệp, chủ sở hữu, thành viên, cổ đông và 

doanh nghiệp xã hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các nghị định 

hƣớng dẫn thi hành; và thực hiện đúng và đầy đủ các hoạt động vì Mục tiêu xã 

hội, môi trƣờng nhƣ cam kết sau đây: 

1. Mục tiêu xã hội, môi trƣờng và phƣơng thức giải quyết: 

(Doanh nghiệp có thể điền nội dung trong Bản cam kết này hoặc viết thành văn 

bản riêng rồi đính kèm Bản cam kết này) 

Các vấn đề xã hội, môi trƣờng mà 

doanh nghiệp nhằm giải quyết 

Phƣơng thức, cách thức kinh doanh của 

doanh nghiệp 

(Miêu tả các vấn đề bất cập về xã 

hội, môi trường mà doanh nghiệp 

mong muốn giải quyết thông qua 

các hoạt động kinh doanh) 

 (Miêu tả cách thức, phương thức kinh 

doanh mà doanh nghiệp dự kiến tiến hành, 

như: sản phẩm, dịch vụ là gì, doanh thu 

đến từ đâu? Có thể nêu các chỉ số kinh tế, 

xã hội, môi trường (định tính/định lượng) 

dự kiến đạt được? Nêu nhóm đối tượng 

hưởng lợi. Lý giải tại sao hoạt động kinh 

doanh của doanh nghiệp lại góp phần giải 

quyết các vấn đề xã hội, môi trường như 

miêu tả tại cột bên.) 
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2. Thời hạn thực hiện các hoạt động nhằm Mục tiêu giải quyết các vấn đề 

xã hội, môi trƣờng: 
(Doanh nghiệp đánh dấu vào 1 trong 2 lựa chọn) 

  Không thời hạn. 

  …………..năm kể từ [ngày/tháng/năm]: .... /..../………... 

3. Mức lợi nhuận hằng năm doanh nghiệp giữ lại để tái đầu tƣ cho các Mục 

tiêu xã hội, môi trƣờng đã đăng ký: 

(Theo điểm c khoản 1 Điều 10 Luật Doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải giữ lại 

ít nhất 51% tổng lợi nhuận sau thuế hằng năm của doanh nghiệp để tái đầu tư 

nhằm thực hiện mục tiêu đã đăng ký). 

Doanh nghiệp giữ lại: ……………………..% tổng lợi nhuận (trong trƣờng hợp 

doanh nghiệp có lợi nhuận). 

4. Nguyên tắc và phƣơng thức xử lý số dƣ tài trợ, viện trợ khi doanh nghiệp 

giải thể hoặc hết hạn cam kết thực hiện Mục tiêu xã hội, môi trƣờng trong 

trƣờng hợp doanh nghiệp có nhận viện trợ, tài trợ: 

 .................................................................................................................................    

Trƣờng hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng 

tải Cam kết này trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính 

hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Cam kết này. 
 

NGƢỜI CAM KẾT  

(Ký và ghi họ tên)1  

 

  

                                                           
1
 1. Trƣờng hợp bản Cam kết này nộp cùng hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mới thì những ngƣời ký cam kết là: 

a. Đối với doanh nghiệp tƣ nhân: Chủ doanh nghiệp tƣ nhân. 

b. Đối với công ty hợp danh: Các thành viên hợp danh. 

c. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn: 

- Các thành viên là cá nhân; 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật hoặc ngƣời đại diện theo ủy quyền đối với thành viên là tổ chức. 

d. Đối với công ty cổ phần. 

- Cổ đông sáng lập là cá nhân. Cổ đông khác là cá nhân, nếu cổ đông này đồng ý với nội dung cam kết 

trên và mong muốn ký vào bản cam kết này cùng với cổ đông sáng lập; 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật hoặc ngƣời đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông sáng lập là tổ chức;  

- Ngƣời đại diện theo pháp luật hoặc ngƣời đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông khác là tổ chức, nếu cổ 

đông này đồng ý với nội dung cam kết trên và mong muốn ký vào bản cam kết này cùng với cổ đông sáng lập. 

2. Trƣờng hợp bản Cam kết này nộp sau khi doanh nghiệp đã đƣợc đăng ký và thành lập, thì ngƣời sau 

đây ký và ghi họ tên: 

- Đối với doanh nghiệp tƣ nhân: Chủ doanh nghiệp tƣ nhân; 

- Đối với công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần: Ngƣời đại diện theo pháp luật. 

3. Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời 

đƣợc chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 
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33. Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên. Mã số 

TTHC: 2.001199.000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 

- Bƣớc 1: Ngƣời nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác 

thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí 

đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Bƣớc 2: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, ngƣời 

nộp hồ sơ sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng 

thông tin điện tử. 

- Bƣớc 3: Trong thời gian 02 ngày làm việc, trƣờng hợp hồ sơ đủ điều 

kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp đăng 

ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh 

nghiệp. Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đủ điều kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng 

Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp 

để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh 

doanh: 

- Bƣớc 1: Ngƣời nộp hồ sơ sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê 

khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí đăng ký doanh nghiệp theo quy 

trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn) . Trƣờng hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng 

ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh 

doanh, văn bản ủy quyền phải có thông tin liên hệ của ngƣời ủy quyền để xác 

thực việc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử. 

- Bƣớc 2: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời nộp hồ sơ sẽ 

nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện 

tử. 

- Bƣớc 3: Trong thời gian 02 ngày làm việc, Phòng Đăng ký kinh doanh 

cấp đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp trong trƣờng hợp hồ sơ đủ điều 

kiện và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng 

hợp hồ sơ chƣa đủ điều kiện, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua 

mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

* Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp 

- Việc đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp đƣợc thực hiện tại 

thời điểm doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Nội dung công bố bao 

gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông tin về 

ngành, nghề kinh doanh. 
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b) Cách thức thực hiện:  

Ngƣời thành lập doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ủy quyền thực hiện đăng 

ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo phƣơng thức Đăng ký 

doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử tại: Địa chỉ: 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ:  

Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên 

(i) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. 

(ii) Điều lệ công ty.  

(iii) Danh sách thành viên.  

(iv) Bản sao các giấy tờ sau đây: 

- Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với ngƣời đại diện theo pháp luật của 

doanh nghiệp; 

- Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty; Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức đối với thành viên; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với ngƣời đại 

diện theo ủy quyền của thành viên và văn bản cử ngƣời đại diện theo ủy quyền; 

Đối với thành viên là tổ chức nƣớc ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của 

tổ chức phải đƣợc hợp pháp hóa lãnh sự; 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ đối với trƣờng hợp doanh nghiệp đƣợc 

thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tƣ nƣớc ngoài hoặc tổ chức kinh 

tế có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài theo quy định tại Luật Đầu tƣ và các văn bản hƣớng 

dẫn thi hành. 

Trường hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ 

kinh doanh:  

(i) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. 

(ii) Điều lệ công ty.   

(iii) Danh sách thành viên.  

(iv) Bản sao các giấy tờ sau đây: 

- Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với ngƣời đại diện theo pháp luật của 

doanh nghiệp; 

- Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty; Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức đối với thành viên; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với ngƣời đại 

diện theo ủy quyền của thành viên và văn bản cử ngƣời đại diện theo ủy quyền; 

- Đối với thành viên là tổ chức nƣớc ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của 

tổ chức phải đƣợc hợp pháp hóa lãnh sự; 

(v) Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh,  
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(vi) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế.  

Trƣờng hợp doanh nghiệp đƣợc chuyển đổi từ hộ kinh doanh có nhà đầu 

tƣ nƣớc ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài tham gia góp vốn, mua 

cổ phần, mua phần vốn góp thuộc trƣờng hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp 

vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tƣ thì hồ sơ 

phải có văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tƣ chấp thuận về việc góp vốn, mua 

cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài, tổ chức kinh tế có vốn 

đầu tƣ nƣớc ngoài. 

 Trường hợp đăng ký doanh nghiệp xã hội:  

(i) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. 

(ii) Điều lệ công ty.   

(iii) Danh sách thành viên.  

(iv) Bản sao các giấy tờ sau đây: 

- Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với ngƣời đại diện theo pháp luật của 

doanh nghiệp; 

- Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty; Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức đối với thành viên; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với ngƣời đại 

diện theo ủy quyền của thành viên và văn bản cử ngƣời đại diện theo ủy quyền; 

- Đối với thành viên là tổ chức nƣớc ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của 

tổ chức phải đƣợc hợp pháp hóa lãnh sự; 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ đối với trƣờng hợp doanh nghiệp đƣợc 

thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tƣ nƣớc ngoài hoặc tổ chức kinh 

tế có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài theo quy định tại Luật Đầu tƣ và các văn bản hƣớng 

dẫn thi hành. 

 (v) Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trƣờng (phải có chữ ký của 

các thành viên là cá nhân; ngƣời đại diện theo pháp luật hoặc ngƣời đại diện 

theo ủy quyền đối với thành viên là tổ chức).  

 Trường hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp xã hội trên cơ sở chuyển 

đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện:  

(i) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. 

(ii) Điều lệ công ty.   

(iii) Danh sách thành viên.  

(iv) Bản sao các giấy tờ sau đây: 

- Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với ngƣời đại diện theo pháp luật của 

doanh nghiệp; 

- Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty; Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức đối với thành viên; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với ngƣời đại 

diện theo ủy quyền của thành viên và văn bản cử ngƣời đại diện theo ủy quyền; 
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- Đối với thành viên là tổ chức nƣớc ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của 

tổ chức phải đƣợc hợp pháp hóa lãnh sự; 

(v) Quyết định cho phép chuyển đổi thành doanh nghiệp xã hội bằng văn 

bản của cơ quan có thẩm quyền đã cấp giấy phép thành lập cơ sở bảo trợ xã hội, 

quỹ xã hội, quỹ từ thiện; 

(vi) Giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở bảo trợ xã hội, giấy 

phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ đối với quỹ xã hội, quỹ từ thiện; 

(vii) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế; 

(viii) Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tƣ chấp thuận về việc góp vốn, 

mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài, tổ chức kinh tế có 

vốn đầu tƣ nƣớc ngoài đối với trƣờng hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp 

vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tƣ. 

Trường hợp đăng ký doanh nghiệp đối với tổ chức tín dụng:  

(i) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. 

(ii) Điều lệ công ty.   

(iii) Danh sách thành viên.  

(iv) Bản sao các giấy tờ sau đây: 

- Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với ngƣời đại diện theo pháp luật của 

doanh nghiệp; 

- Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty; Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức đối với thành viên; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với ngƣời đại 

diện theo ủy quyền của thành viên và văn bản cử ngƣời đại diện theo ủy quyền; 

- Đối với thành viên là tổ chức nƣớc ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của 

tổ chức phải đƣợc hợp pháp hóa lãnh sự; 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ đối với trƣờng hợp doanh nghiệp đƣợc 

thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tƣ nƣớc ngoài hoặc tổ chức kinh 

tế có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài theo quy định tại Luật Đầu tƣ và các văn bản hƣớng 

dẫn thi hành. 

(v) Bản sao giấy phép hoặc văn bản chấp thuận do Ngân hàng Nhà nƣớc 

Việt Nam cấp. 

 Trường hợp đăng ký doanh nghiệp đối với công ty chứng khoán, 

công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán:  

(i) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. 

(ii) Điều lệ công ty.   

(iii) Danh sách thành viên.  

(iv) Bản sao các giấy tờ sau đây: 



  395 

 

 

- Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với ngƣời đại diện theo pháp luật của 

doanh nghiệp; 

- Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty; Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức đối với thành viên; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với ngƣời đại 

diện theo ủy quyền của thành viên và văn bản cử ngƣời đại diện theo ủy quyền; 

- Đối với thành viên là tổ chức nƣớc ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của 

tổ chức phải đƣợc hợp pháp hóa lãnh sự; 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ đối với trƣờng hợp doanh nghiệp đƣợc 

thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tƣ nƣớc ngoài hoặc tổ chức kinh 

tế có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài theo quy định tại Luật Đầu tƣ và các văn bản hƣớng 

dẫn thi hành. 

(v) Bản sao giấy phép thành lập và hoạt động hoặc bản sao văn bản chấp 

thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nƣớc. 

Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy 

quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp: 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá 

nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ 

pháp lý của cá nhân đƣợc ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải 

công chứng, chứng thực. 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung 

cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký 

doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ 

tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân 

ngƣời đƣợc giới thiệu. 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bƣu chính không 

phải là bƣu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy 

quyền thực hiện nhƣ Trƣờng hợp ủy quyền cho tổ chức.  

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

đƣợc văn bản đề nghị. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức, hộ kinh 

doanh.. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - 

Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế 

hoạch và Đầu tƣ. 
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g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Thông báo về việc sửa đổi, bổ 

sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 

h) Phí, lệ phí:  

- Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: 100.000 đồng/lần (Thông 

tƣ số 47/2019/TT-BTC). 

- Miễn lệ phí đối với trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử, đăng ký thành 

lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh (Thông tƣ số 47/2019/TT-BTC). 

- Ngƣời nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp phí công bố nội dung đăng 

ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng hợp 

doanh nghiệp không đƣợc cấp đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ đƣợc 

hoàn trả phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở 

lên (Phụ lục I-3, Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT); 

- Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục I-6, 

Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT); 

- Danh sách ngƣời đại diện theo pháp luật/ngƣời đại diện theo ủy quyền 

(trong trƣờng hợp thành viên công ty TNHH hai thành viên là tổ chức, Phụ lục I-

10, Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT); 

- Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trƣờng (trong trƣờng hợp đăng 

ký thành lập doanh nghiệp xã hội, Phụ lục II-26, Thông tƣ số 01/2021/TT-

BKHĐT). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:  

(i) Doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có 

đủ các điều kiện sau: 

- Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tƣ kinh doanh; 

- Tên của doanh nghiệp đƣợc đặt theo đúng quy định tại các điều 37, 38, 

39 và 41 của Luật Doanh nghiệp; 

- Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ; 

- Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về phí 

và lệ phí. 

(ii) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đƣợc chấp thuận khi có 

đầy đủ các yêu cầu sau: 

- Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó đƣợc kê khai đầy đủ 

theo quy định nhƣ hồ sơ bằng bản giấy và đƣợc thể hiện dƣới dạng văn bản điện 

tử. Tên văn bản điện tử phải đƣợc đặt tƣơng ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ 

bằng bản giấy. Ngƣời có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp, 
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thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài hoặc cá nhân 

khác ký tên trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có thể sử dụng chữ ký số để ký 

trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và quét (scan) 

văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị định số 

01/2021/NĐ-CP; 

- Các thông tin đăng ký doanh nghiệp đƣợc kê khai trên cổng thông tin 

quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải đầy đủ và chính xác theo các thông tin 

trong hồ sơ bằng bản giấy; có bao gồm thông tin về số điện thoại, thƣ điện tử 

của ngƣời nộp hồ sơ; 

- Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử phải đƣợc xác 

thực bằng chữ ký số hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của ngƣời có thẩm 

quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ngƣời có 

thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ủy quyền thực hiện thủ 

tục đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký 

doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có các giấy tờ, tài liệu 

quy định tại Điều 12 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP. 

(iii) Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng 

ký doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký 

doanh nghiệp. Việc đóng dấu đối với các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký 

doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh 

nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục I-3 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________

 

……, ngày ……tháng …… năm …… 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN 

 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phƣớc. 
 

Tôi là
1
 (ghi họ tên bằng chữ in hoa):  .............. …………………………. 

 

Đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên do tôi  

là ngƣời đại diện theo pháp luật/Chủ tịch Hội đồng thành viên
2
 với nội 

dung sau: 

1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp): 

Thành lập mới  

Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp  

Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp  

Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp  

Thành lập trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp  

Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh
3
   

Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ 

xã hội/quỹ từ thiện
4 

 

2. Tên công ty: 

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):  ...............................  

                                                           
1
 Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời 

đƣợc chỉ định kê khai thông tin vào phần này. 
2
 Trƣờng hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi ngƣời đại diện theo 

pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty sau chuyển đổi kê khai thông tin vào phần này. 
3, 4

 Trƣờng hợp đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh 

doanh/cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện qua mạng thông tin điện tử thì ngƣời nộp hồ sơ scan Giấy chứng 

nhận đăng ký hộ kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (đối với cơ sở bảo trợ xã hội)/Giấy phép thành lập và 

công nhận điều lệ quỹ (đối với quỹ xã hội/quỹ từ thiện) trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử 

và nộp trực tiếp bản chính Giấy này tới Phòng Đăng ký kinh doanh để đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp theo quy định tại Điều 27 và Điều 28 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng 

ký doanh nghiệp. 
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Tên công ty viết bằng tiếng nƣớc ngoài (nếu có):  .........................................  

Tên công ty viết tắt (nếu có):  .........................................................................  

3. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..................................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ......................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...................................................  

Tỉnh/Thành phố:  .............................................................................................  

Điện thoại:  ....................................................... Fax (nếu có):  ........................  

Email (nếu có):  ................................................ Website (nếu có):  .................  

- Doanh nghiệp nằm trong (Đánh dấu X vào ô vuông tương ứng nếu doanh 

nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp/khu chế xuất/khu 

kinh tế/khu công nghệ cao): 

Khu công nghiệp  

Khu chế xuất  

Khu kinh tế  

Khu công nghệ cao  

    Doanh nghiệp xã hội (Đánh dấu X vào ô vuông nếu là doanh nghiệp xã 

hội) 

    Công ty chứng khoán/Công ty quản lý quỹ đầu tƣ chứng khoán/Công ty 

đầu tƣ chứng khoán: (Đánh dấu X nếu là Công ty chứng khoán/Công ty quản lý 

quỹ đầu tư chứng khoán/Công ty đầu tư chứng khoán và kê khai thêm các thông 

tin sau đây) 

Giấy phép thành lập và hoạt động số: … (nếu có) do Uỷ ban Chứng khoán 

Nhà nƣớc cấp ngày: …./…./….. 

- Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, 

phƣờng, thị trấn biên giới; xã, phƣờng, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh 

hƣởng đến quốc phòng, an ninh
5
: Có              Không 

4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ 

thống ngành kinh tế của Việt Nam):  
 

STT Tên ngành Mã ngành 

Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh 

dấu X để chọn một trong các ngành, 

nghề đã kê khai) 

    

5. Vốn điều lệ: 

Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ):  .....................................................................  
                                                           

5
 Kê khai trong trƣờng hợp có nhà đầu tƣ nƣớc ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh 

nghiệp dẫn đến thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. 
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Vốn điều lệ (bằng chữ; VNĐ): ....................................................................  

Giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền nƣớc ngoài (nếu có, bằng số, loại 

ngoại tệ): ..............................................................................................................  

Có hiển thị thông tin về giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền tệ nƣớc ngoài trên 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không?   Có              Không 

6. Nguồn vốn điều lệ: 
 

Loại nguồn vốn 

Số tiền (bằng số; VNĐ và giá 

trị tương đương theo đơn vị 

tiền nước ngoài, nếu có) 

Tỷ lệ (%) 

Vốn ngân sách nhà nƣớc   

Vốn tƣ nhân   

Vốn nƣớc ngoài   

Vốn khác   

Tổng cộng   

7. Thành viên công ty: kê khai theo Phụ lục I-6 ban hành kèm theo Thông 

tư số 01/2021/TT-BKHĐT  

- Thông tin về ngƣời đại diện theo pháp luật/ngƣời đại diện theo uỷ quyền của 

thành viên là tổ chức (kê khai theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 

01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (nếu có). 

- Thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ (chỉ kê khai trong trường 

hợp thành viên là nhà đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo 

quy định của Luật Đầu tư): 

Mã số dự án:  ...............................................................................................  

Ngày cấp: ......... / ...... / ....... Cơ quan cấp:  ...................................................  

8. Ngƣời đại diện theo pháp luật
6
: 

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):  ................................. Giới tính:  .............  

Chức danh:  .................................................................................................  

Sinh ngày:  ........ / .... / ......... Dân tộc:  .....................  Quốc tịch:  ..................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:  

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: ………………………………………... 

                                                           
6
 Ghi thông tin của tất cả ngƣời đại diện theo pháp luật trong trƣờng hợp công ty có nhiều hơn 01 ngƣời 

đại diện theo pháp luật. 
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Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

Địa chỉ thƣờng trú: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...............................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Quốc gia: .....................................................................................................  

Địa chỉ liên lạc: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:……………. ...........................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Quốc gia:  ......................................................... ………………………….. 

Điện thoại (nếu có):  ......................... Email (nếu có): …………………… 

9. Thông tin đăng ký thuế: 
 

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế 

9.1 Thông tin về Giám đốc/Tổng giám đốc (nếu có): 

Họ và tên Giám đốc/Tổng giám đốc: ……………………………. 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

9.2 Thông tin về Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán (nếu có): 

Họ và tên Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán: ……………………… 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

9.3 Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo 

thuế khác địa chỉ trụ sở chính): 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……………… 

Xã/Phƣờng/Thị trấn: ………………………………………………… 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………… 

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………….. 

Điện thoại (nếu có): ………………….Fax (nếu có):……………….. 

Email (nếu có):……………………………………………………… 

9.4 Ngày bắt đầu hoạt động
7
 (trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu 

hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp thì không cần kê khai nội dung này): …../…../……. 

 

                                                           
7
 Trƣờng hợp doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau ngày bắt đầu hoạt động 

đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 
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9.5 Hình thức hạch toán (Đánh dấu X vào một trong hai ô “Hạch toán độc 

lập” hoặc “Hạch toán phụ thuộc”. Trường hợp tích chọn ô “Hạch 

toán độc lập” mà thuộc đối tượng phải lập và gửi báo cáo tài chính 

hợp nhất cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì tích chọn thêm 

ô “Có báo cáo tài chính hợp nhất”):  

Hạch toán độc lập   Có báo cáo tài chính hợp nhất 

Hạch toán phụ thuộc    
 

9.6 Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..
8
 

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán) 

9.7 Tổng số lao động (dự kiến): …………………………………  
 

9.8 Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M: 

Có Không 
 

9.9 Phƣơng pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)
9
: 

 Khấu trừ  

 Trực tiếp trên GTGT  

 Trực tiếp trên doanh số  

 Không phải nộp thuế GTGT  

10. Đăng ký sử dụng hóa đơn
10

: 
 

Tự in hóa đơn Đặt in hóa đơn 

Sử dụng hóa đơn điện tử Mua hóa đơn của cơ quan thuế 

11. Thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội
11

: 

Phƣơng thức đóng bảo hiểm xã hội (chọn 1 trong 3 phương thức): 

 

 

Lưu ý:  

                                                           
8
 - Trƣờng hợp niên độ kế toán theo năm dƣơng lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12.  

- Trƣờng hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dƣơng lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ 

kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý.  

- Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp. 
9
 Chỉ kê khai trong trƣờng hợp thành lập mới. Doanh nghiệp căn cứ vào quy định của pháp luật về thuế 

giá trị gia tăng và dự kiến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để xác định 01 trong 04 phƣơng pháp tính 

thuế giá trị gia tăng tại chỉ tiêu này. 
10

 Doanh nghiệp có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện về việc sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện 

tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật. Không kê khai trong trƣờng hợp thành lập doanh 

nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. 
11

 Không kê khai trong trƣờng hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. 

Hàng tháng 03 tháng một lần 06 tháng một lần 
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- Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính là nông nghiệp, lâm 

nghiệp, ngƣ nghiệp, diêm nghiệp và trả lƣơng theo sản phẩm, theo khoán: có thể 

lựa chọn 1 trong 3 phƣơng thức đóng bảo hiểm xã hội: hàng tháng, 03 tháng một 

lần, 06 tháng một lần. 

- Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính khác: đánh dấu vào 

phƣơng thức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng 

12. Thông tin về các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, đƣợc 

chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, 

tách, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp): 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ..................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  ...............................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số 

doanh nghiệp/mã số thuế): ……………… Ngày cấp …/…/…… Nơi 

cấp: ………………. 

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với 

doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất và các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm 

kinh doanh của doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất. 

13. Thông tin về hộ kinh doanh đƣợc chuyển đổi (chỉ kê khai trong 

trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh): 

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):  ................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh:  ............................................  

Ngày cấp: ......... / ...... / ....... Nơi cấp:  ..........................................................  

Mã số thuế của hộ kinh doanh (chỉ kê khai MST 10 số):  ...........................  

Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh:  .....................................................................  

Tên chủ hộ kinh doanh:  ..............................................................................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân 

được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh): 

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân 

được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh):  ...................  

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

14. Thông tin về cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện đƣợc 

chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp xã hội trên cơ 

sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện): 

Tên cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện (ghi bằng chữ in hoa):  .....  
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Số Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (Đối với cơ sở bảo trợ xã hội)/Số 

Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (Đối với quỹ xã hội/quỹ từ 

thiện): ……… Ngày cấp: … /… /…… Nơi 

cấp: ……………………………………………………… 

Mã số thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện (chỉ kê khai 

MST 10 số):  .....................................................................................................  

Địa chỉ trụ sở chính:  .......................................................................................  

Tên ngƣời đại diện cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện:  .................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân 

được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ 

từ thiện): 

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân 

được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã 

hội/quỹ từ thiện):  .......................................................................................... 

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

Trƣờng hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng 

công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp. 

Tôi cam kết: 

- Là ngƣời có đầy đủ quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và 

đƣợc sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật; 

- Sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan 

thuế theo đúng quy định của pháp luật
12

; 

- Chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung 

thực của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên. 
 

 
NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/ 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CỦA CÔNG TY 

(Ký và ghi họ tên)
13

 

                                                           
12

 Không kê khai trong trƣờng hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. 
13

 - Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.  

- Trƣờng hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi ngƣời đại diện theo 

pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần này.  

- Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời 

đƣợc chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục I-6 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN 

S

T

T 

Tên 

thành 

viên 

Ngày, 

tháng, 

năm 

sinh đối 

với 

thành 

viên là 

cá nhân 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Địa chỉ liên lạc 

đối với thành 

viên là cá 

nhân; địa chỉ 

trụ sở chính 

đối với thành 

viên là tổ chức 

Loại giấy tờ, 

số, ngày cấp, 

cơ quan cấp 

Giấy tờ pháp 

lý của cá 

nhân/tổ chức 

Vốn góp Thời 

hạn 

góp 

vốn
3 

Chữ 

ký 

của 

thành 

viên
4 

Ghi 

chú
 

Phần vốn góp1 

(bằng số; VNĐ và 

giá trị tương 

đương theo đơn vị 

tiền nước ngoài: 

bằng số, loại ngoại 

tệ, nếu có) 

Tỷ 

lệ 

(%) 

Loại tài 

sản, số 

lƣợng, giá 

trị tài sản 

góp vốn2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              
 

……, ngày……tháng……năm…… 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CỦA CÔNG TY 
(Ký và ghi họ tên)

5 

  

                                                           
1
 Ghi phần vốn góp của từng thành viên. Giá trị ghi bằng số theo đơn vị VNĐ và giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền nƣớc ngoài, ghi bằng số, loại ngoại tệ (nếu có). 

2
 Loại tài sản góp vốn bao gồm: Đồng Việt Nam; Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền đƣợc góp bằng mỗi loại ngoại tệ); Vàng; Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí 

quyết kỹ thuật; Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lƣợng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản). 

Có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 
3 
- Trƣờng hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp, thời hạn góp vốn là thời hạn thành viên dự kiến hoàn thành việc góp vốn. 

- Trƣờng hợp đăng ký tăng vốn điều lệ, thời hạn góp vốn là thời điểm thành viên hoàn thành việc góp vốn. 

- Các trƣờng hợp khác ngoài các trƣờng hợp nêu trên, thành viên không cần kê khai thời hạn góp vốn. 
4
  - Thành viên là cá nhân ký trực tiếp vào phần này. 

- Đối với thành viên là tổ chức thì kê khai thêm thông tin ngƣời đại diện theo pháp luật hoặc ngƣời đại diện theo ủy quyền theo mẫu tại Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT. 

- Trƣờng hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thành viên có phần vốn góp không thay đổi không bắt buộc phải ký vào phần này. 

- Trƣờng hợp đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thì không cần chữ ký tại phần này. 
5
 - Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.  

- Trƣờng hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi ngƣời đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần này.  

- Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời đƣợc chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục I-10 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  

DANH SÁCH NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO UỶ QUYỀN
62

  

S

T

T 

Chủ sở 

hữu/Thành 

viên công ty 

TNHH/Cổ 

đông sáng 

lập/Cổ đông là 

tổ chức nƣớc 

ngoài 

Tên ngƣời 

đại diện 

theo pháp 

luật/ngƣời 

đại diện 

theo uỷ 

quyền 

Ngày, 

tháng, 

năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Địa chỉ 

liên lạc 

Số, ngày 

cấp, cơ 

quan cấp 

Giấy tờ 

pháp lý của 

cá nhân 

Vốn đƣợc uỷ quyền63 Chữ ký của 

ngƣời đại 

diện theo 

pháp 

luật/ngƣời đại 

diện theo uỷ 

quyền64 

Ghi 

chú
 

Tổng giá trị vốn đƣợc 

đại diện (bằng số; 

VNĐ và giá trị 

tương đương theo 

đơn vị tiền nước 

ngoài, nếu có) 

Tỷ lệ 

(%) 

Thời điểm 

đại diện 

phần vốn  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
          

 

  

 

  

 
……, ngày……tháng……năm…… 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/ 

CHỦ TỊCH CÔNG TY/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/ 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY 

(Ký và ghi họ tên)
65 

                                                           
62

 Áp dụng cho Chủ sở hữu/Thành viên công ty TNHH/Cổ đông sáng lập/Cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài là tổ chức. Doanh nghiệp lựa chọn kê khai ngƣời đại diện theo pháp luật hoặc 

ngƣời đại diện theo uỷ quyền. 
63

 Không phải kê khai phần này đối với trƣờng hợp kê khai ngƣời đại diện theo pháp luật. 
64

 Ngƣời đƣợc kê khai thông tin ký vào phần này.  

Ngƣời đại diện theo uỷ quyền không thay đổi không bắt buộc phải ký vào phần này. 

Trƣờng hợp đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thì không cần chữ ký tại phần này. 
65

 - Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.  
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- Trƣờng hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi ngƣời đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch công ty/Chủ tịch Hội đồng thành viên/Chủ tịch Hội đồng 

quản trị của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần này.  

- Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời đƣợc chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục II-26 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  
 TÊN DOANH NGHIỆP 

 

Số: ………….. 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

……, ngày…… tháng…… năm …… 

CAM KẾT THỰC HIỆN MỤC TIÊU XÃ HỘI, MÔI TRƢỜNG 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phƣớc 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ...................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  .................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số 

doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ……… 

(Không ghi các thông tin về doanh nghiệp trong trường hợp nộp cùng hồ sơ 

đăng ký thành lập doanh nghiệp mới) 

Chúng tôi, những ngƣời ký tên dƣới đây đã đọc và nhận thức đƣợc các 

quyền và nghĩa vụ đối với chủ doanh nghiệp, chủ sở hữu, thành viên, cổ đông và 

doanh nghiệp xã hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các nghị định 

hƣớng dẫn thi hành; và thực hiện đúng và đầy đủ các hoạt động vì Mục tiêu xã 

hội, môi trƣờng nhƣ cam kết sau đây: 

1. Mục tiêu xã hội, môi trƣờng và phƣơng thức giải quyết: 

(Doanh nghiệp có thể điền nội dung trong Bản cam kết này hoặc viết thành văn 

bản riêng rồi đính kèm Bản cam kết này) 

Các vấn đề xã hội, môi trƣờng mà 

doanh nghiệp nhằm giải quyết 

Phƣơng thức, cách thức kinh doanh của 

doanh nghiệp 

(Miêu tả các vấn đề bất cập về xã 

hội, môi trường mà doanh nghiệp 

mong muốn giải quyết thông qua 

các hoạt động kinh doanh) 

 (Miêu tả cách thức, phương thức kinh 

doanh mà doanh nghiệp dự kiến tiến hành, 

như: sản phẩm, dịch vụ là gì, doanh thu 

đến từ đâu? Có thể nêu các chỉ số kinh tế, 

xã hội, môi trường (định tính/định lượng) 

dự kiến đạt được? Nêu nhóm đối tượng 

hưởng lợi. Lý giải tại sao hoạt động kinh 

doanh của doanh nghiệp lại góp phần giải 

quyết các vấn đề xã hội, môi trường như 

miêu tả tại cột bên.) 
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2. Thời hạn thực hiện các hoạt động nhằm Mục tiêu giải quyết các vấn đề 

xã hội, môi trƣờng: 
(Doanh nghiệp đánh dấu vào 1 trong 2 lựa chọn) 

  Không thời hạn. 

  …………..năm kể từ [ngày/tháng/năm]: .... /..../………... 

3. Mức lợi nhuận hằng năm doanh nghiệp giữ lại để tái đầu tƣ cho các Mục 

tiêu xã hội, môi trƣờng đã đăng ký: 

(Theo điểm c khoản 1 Điều 10 Luật Doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải giữ lại 

ít nhất 51% tổng lợi nhuận sau thuế hằng năm của doanh nghiệp để tái đầu tư 

nhằm thực hiện mục tiêu đã đăng ký). 

Doanh nghiệp giữ lại: ……………………..% tổng lợi nhuận (trong trƣờng hợp 

doanh nghiệp có lợi nhuận). 

4. Nguyên tắc và phƣơng thức xử lý số dƣ tài trợ, viện trợ khi doanh nghiệp 

giải thể hoặc hết hạn cam kết thực hiện Mục tiêu xã hội, môi trƣờng trong 

trƣờng hợp doanh nghiệp có nhận viện trợ, tài trợ: 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................  

Trƣờng hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng 

tải Cam kết này trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính 

hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Cam kết này. 
 

NGƢỜI CAM KẾT  

(Ký và ghi họ tên)1  

                                                           
1
 1. Trƣờng hợp bản Cam kết này nộp cùng hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mới thì những ngƣời ký cam kết là: 

a. Đối với doanh nghiệp tƣ nhân: Chủ doanh nghiệp tƣ nhân. 

b. Đối với công ty hợp danh: Các thành viên hợp danh. 

c. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn: 

- Các thành viên là cá nhân; 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật hoặc ngƣời đại diện theo ủy quyền đối với thành viên là tổ chức. 

d. Đối với công ty cổ phần. 

- Cổ đông sáng lập là cá nhân. Cổ đông khác là cá nhân, nếu cổ đông này đồng ý với nội dung cam kết 

trên và mong muốn ký vào bản cam kết này cùng với cổ đông sáng lập; 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật hoặc ngƣời đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông sáng lập là tổ chức;  

- Ngƣời đại diện theo pháp luật hoặc ngƣời đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông khác là tổ chức, nếu cổ 

đông này đồng ý với nội dung cam kết trên và mong muốn ký vào bản cam kết này cùng với cổ đông sáng lập. 

2. Trƣờng hợp bản Cam kết này nộp sau khi doanh nghiệp đã đƣợc đăng ký và thành lập, thì ngƣời sau 

đây ký và ghi họ tên: 

- Đối với doanh nghiệp tƣ nhân: Chủ doanh nghiệp tƣ nhân; 

- Đối với công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần: Ngƣời đại diện theo pháp luật. 

3. Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời 

đƣợc chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 
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34. Đăng ký thành lập công ty cổ phần. Mã số TTHC: 

2.002043.000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 

- Bƣớc 1: Ngƣời nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác 

thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí 

đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Bƣớc 2: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, ngƣời 

nộp hồ sơ sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng 

thông tin điện tử. 

- Bƣớc 3: Trong thời gian 02 ngày làm việc, trƣờng hợp hồ sơ đủ điều 

kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp đăng 

ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh 

nghiệp. Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đủ điều kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng 

Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp 

để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh 

doanh: 

- Bƣớc 1: Ngƣời nộp hồ sơ sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê 

khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí đăng ký doanh nghiệp theo quy 

trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn) . Trƣờng hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng 

ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh 

doanh, văn bản ủy quyền phải có thông tin liên hệ của ngƣời ủy quyền để xác 

thực việc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử. 

- Bƣớc 2: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời nộp hồ sơ sẽ 

nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện 

tử. 

- Bƣớc 3: Trong thời gian 02 ngày làm việc, Phòng Đăng ký kinh doanh 

cấp đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp trong trƣờng hợp hồ sơ đủ điều 

kiện và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng 

hợp hồ sơ chƣa đủ điều kiện, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua 

mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

* Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp 

- Việc đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp đƣợc thực hiện 

tại thời điểm doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Nội dung công bố 

bao gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thông tin 

sau đây: 

(1). Ngành, nghề kinh doanh; 
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(2). Danh sách cổ đông sáng lập; danh sách cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc 

ngoài (nếu có). 

b) Cách thức thực hiện:  

Ngƣời thành lập doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ủy quyền thực hiện đăng 

ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo phƣơng thức Đăng ký 

doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử tại: Địa chỉ: 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ:  

Đăng ký thành lập công ty cổ phần: 

 (i) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; 

(ii) Điều lệ công ty;  

(iii) Danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc 

ngoài. 

(iv) Bản sao các giấy tờ sau đây: 

- Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với ngƣời đại diện theo pháp luật của 

doanh nghiệp; 

- Giấy tờ pháp lý của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài 

là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc 

ngoài là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với ngƣời đại diện theo ủy 

quyền của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài là tổ chức và văn 

bản cử ngƣời đại diện theo ủy quyền. 

Đối với cổ đông là tổ chức nƣớc ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ 

chức phải đƣợc hợp pháp hóa lãnh sự; 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ đối với trƣờng hợp doanh nghiệp đƣợc 

thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tƣ nƣớc ngoài hoặc tổ chức kinh 

tế có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài theo quy định tại Luật Đầu tƣ và các văn bản hƣớng 

dẫn thi hành. 

Trường hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ 

kinh doanh:  

(i) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; 

(ii) Điều lệ công ty; 

(iii) Danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc 

ngoài. 

 (iv) Bản sao các giấy tờ sau đây: 

- Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với ngƣời đại diện theo pháp luật của 

doanh nghiệp; 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/


  412 

 

 

- Giấy tờ pháp lý của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài 

là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc 

ngoài là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với ngƣời đại diện theo ủy 

quyền của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài là tổ chức và văn 

bản cử ngƣời đại diện theo ủy quyền. 

Đối với cổ đông là tổ chức nƣớc ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ 

chức phải đƣợc hợp pháp hóa lãnh sự; 

(v) Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh,  

(vi) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế.  

Trƣờng hợp doanh nghiệp đƣợc chuyển đổi từ hộ kinh doanh có nhà đầu 

tƣ nƣớc ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài tham gia góp vốn, mua 

cổ phần, mua phần vốn góp thuộc trƣờng hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp 

vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tƣ thì hồ sơ 

phải có văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tƣ chấp thuận về việc góp vốn, mua 

cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài, tổ chức kinh tế có vốn 

đầu tƣ nƣớc ngoài. 

Trường hợp đăng ký doanh nghiệp xã hội:  

(i) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; 

(ii) Điều lệ công ty;   

(iii) Danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc 

ngoài. 

(iv) Bản sao các giấy tờ sau đây: 

- Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với ngƣời đại diện theo pháp luật của 

doanh nghiệp; 

- Giấy tờ pháp lý của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài 

là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc 

ngoài là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với ngƣời đại diện theo ủy 

quyền của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài là tổ chức và văn 

bản cử ngƣời đại diện theo ủy quyền. 

Đối với cổ đông là tổ chức nƣớc ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ 

chức phải đƣợc hợp pháp hóa lãnh sự; 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ đối với trƣờng hợp doanh nghiệp đƣợc 

thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tƣ nƣớc ngoài hoặc tổ chức kinh 

tế có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài theo quy định tại Luật Đầu tƣ và các văn bản hƣớng 

dẫn thi hành. 

(v) Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trƣờng (phải có chữ ký của 

cổ đông sáng lập là cá nhân, cổ đông khác là cá nhân, nếu cổ đông này đồng ý 

với nội dung cam kết trên và mong muốn ký vào bản cam kết này cùng với 

cổ đông sáng lập; ngƣời đại diện theo pháp luật hoặc ngƣời đại diện theo ủy 

quyền đối với cổ đông sáng lập là tổ chức, ngƣời đại diện theo pháp luật hoặc 
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ngƣời đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông khác là tổ chức, nếu cổ đông này 

đồng ý với nội dung cam kết trên và mong muốn ký vào bản cam kết này cùng 

với cổ đông sáng lập); 

Trường hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp xã hội trên cơ sở chuyển đổi 

từ cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện:  

(i) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; 

(ii) Điều lệ công ty;  

(iii) Danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc 

ngoài. 

 (iv) Bản sao các giấy tờ sau đây: 

- Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với ngƣời đại diện theo pháp luật của 

doanh nghiệp; 

- Giấy tờ pháp lý của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài 

là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc 

ngoài là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với ngƣời đại diện theo ủy 

quyền của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài là tổ chức và văn 

bản cử ngƣời đại diện theo ủy quyền. 

Đối với cổ đông là tổ chức nƣớc ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ 

chức phải đƣợc hợp pháp hóa lãnh sự; 

(v) Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trƣờng (phải có chữ ký của 

cổ đông sáng lập là cá nhân, cổ đông khác là cá nhân, nếu cổ đông này đồng ý 

với nội dung cam kết trên và mong muốn ký vào bản cam kết này cùng với 

cổ đông sáng lập; ngƣời đại diện theo pháp luật hoặc ngƣời đại diện theo ủy 

quyền đối với cổ đông sáng lập là tổ chức, ngƣời đại diện theo pháp luật hoặc 

ngƣời đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông khác là tổ chức, nếu cổ đông này 

đồng ý với nội dung cam kết trên và mong muốn ký vào bản cam kết này cùng 

với cổ đông sáng lập; 

(vi) Quyết định cho phép chuyển đổi thành doanh nghiệp xã hội bằng văn 

bản của cơ quan có thẩm quyền đã cấp giấy phép thành lập cơ sở bảo trợ xã hội, 

quỹ xã hội, quỹ từ thiện; 

(vii) Giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở bảo trợ xã hội, giấy 

phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ đối với quỹ xã hội, quỹ từ thiện; 

(viii) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế; 

Trường hợp đăng ký doanh nghiệp đối với tổ chức tín dụng:  

(i) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; 

(ii) Điều lệ công ty;  

(iii) Danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc 

ngoài. 



  414 

 

 

(iv) Bản sao các giấy tờ sau đây: 

- Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với ngƣời đại diện theo pháp luật của 

doanh nghiệp; 

- Giấy tờ pháp lý của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài 

là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc 

ngoài là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với ngƣời đại diện theo ủy 

quyền của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài là tổ chức và văn 

bản cử ngƣời đại diện theo ủy quyền. 

Đối với cổ đông là tổ chức nƣớc ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ 

chức phải đƣợc hợp pháp hóa lãnh sự; 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ đối với trƣờng hợp doanh nghiệp đƣợc 

thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tƣ nƣớc ngoài hoặc tổ chức kinh 

tế có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài theo quy định tại Luật Đầu tƣ và các văn bản hƣớng 

dẫn thi hành 

 (v) Bản sao giấy phép hoặc văn bản chấp thuận do Ngân hàng Nhà nƣớc 

Việt Nam cấp. 

Trường hợp đăng ký doanh nghiệp đối với công ty chứng khoán, công ty 

quản lý quỹ đầu tư chứng khoán, công ty đầu tư chứng khoán:  

(i) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; 

(ii) Điều lệ công ty; 

(iii) Danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc 

ngoài. 

(iv) Bản sao các giấy tờ sau đây: 

- Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với ngƣời đại diện theo pháp luật của 

doanh nghiệp; 

- Giấy tờ pháp lý của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài 

là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc 

ngoài là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với ngƣời đại diện theo ủy 

quyền của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài là tổ chức và văn 

bản cử ngƣời đại diện theo ủy quyền. 

Đối với cổ đông là tổ chức nƣớc ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ 

chức phải đƣợc hợp pháp hóa lãnh sự; 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ đối với trƣờng hợp doanh nghiệp đƣợc 

thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tƣ nƣớc ngoài hoặc tổ chức kinh 

tế có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài theo quy định tại Luật Đầu tƣ và các văn bản hƣớng 

dẫn thi hành. 

(v) Bản sao giấy phép thành lập và hoạt động hoặc bản sao văn bản chấp 

thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nƣớc. 
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Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy 

quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp: 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá 

nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ 

pháp lý của cá nhân đƣợc ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải 

công chứng, chứng thực. 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung 

cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký 

doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ 

tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân 

ngƣời đƣợc giới thiệu. 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bƣu chính không 

phải là bƣu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy 

quyền thực hiện nhƣ Trƣờng hợp ủy quyền cho tổ chức.  

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

đƣợc văn bản đề nghị. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức, hộ kinh 

doanh. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - 

Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế 

hoạch và Đầu tƣ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Thông báo về việc sửa đổi, bổ 

sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 

h) Phí:  

- Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: 100.000 đồng/lần (Thông 

tƣ số 47/2019/TT-BTC). 

- Miễn lệ phí đối với trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử, đăng ký thành 

lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh (Thông tƣ số 47/2019/TT-BTC). 

- Ngƣời nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp phí công bố nội dung đăng 

ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng hợp 

doanh nghiệp không đƣợc cấp đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ đƣợc 

hoàn trả phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
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- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần (Phụ lục I-4, Thông 

tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT); 

- Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần (Phụ lục I-7, Thông tƣ số 

01/2021/TT-BKHĐT); 

- Danh sách cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài (Phụ lục I-8, Thông tƣ số 

01/2021/TT-BKHĐT); 

- Danh sách ngƣời đại diện theo pháp luật/ngƣời đại diện theo ủy quyền 

(trong trƣờng hợp cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài là tổ 

chức, Phụ lục I-10, Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT); 

- Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trƣờng (trong trƣờng hợp đăng 

ký thành lập doanh nghiệp xã hội, Phụ lục II-26, Thông tƣ số 01/2021/TT-

BKHĐT). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:  

(i) Doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có 

đủ các điều kiện sau: 

- Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tƣ kinh doanh; 

- Tên của doanh nghiệp đƣợc đặt theo đúng quy định tại các điều 37, 38, 

39 và 41 của Luật Doanh nghiệp; 

- Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ; 

- Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về phí 

và lệ phí. 

(ii) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đƣợc chấp thuận khi có 

đầy đủ các yêu cầu sau: 

- Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó đƣợc kê khai đầy đủ 

theo quy định nhƣ hồ sơ bằng bản giấy và đƣợc thể hiện dƣới dạng văn bản điện 

tử. Tên văn bản điện tử phải đƣợc đặt tƣơng ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ 

bằng bản giấy. Ngƣời có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp, 

thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài hoặc cá nhân 

khác ký tên trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có thể sử dụng chữ ký số để ký 

trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và quét (scan) 

văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị định số 

01/2021/NĐ-CP; 

- Các thông tin đăng ký doanh nghiệp đƣợc kê khai trên cổng thông tin 

quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải đầy đủ và chính xác theo các thông tin 

trong hồ sơ bằng bản giấy; có bao gồm thông tin về số điện thoại, thƣ điện tử 

của ngƣời nộp hồ sơ; 

- Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử phải đƣợc xác 

thực bằng chữ ký số hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của ngƣời có thẩm 

quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ngƣời có 

thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ủy quyền thực hiện thủ 
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tục đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký 

doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có các giấy tờ, tài liệu 

quy định tại Điều 12 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP. 

(iii) Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng 

ký doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký 

doanh nghiệp. Việc đóng dấu đối với các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký 

doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh 

nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục I-4 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________

 

……, ngày ……tháng …… năm …… 
 

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP 

CÔNG TY CỔ PHẦN 
 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phƣớc. 
 

Tôi là
1
 (ghi họ tên bằng chữ in hoa):  ................................... ……………  

 

Đăng ký công ty cổ phần do tôi là ngƣời đại diện theo pháp luật/Chủ 

tịch Hội đồng quản trị với các nội dung sau
2
: 

1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp): 

Thành lập mới  

Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp  

Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp  

Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp  

Thành lập trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp  

Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh
3
  

Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ 

xã hội/quỹ từ thiện
4 

 

2. Tên công ty: 

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):  ...........................  

Tên công ty viết bằng tiếng nƣớc ngoài (nếu có):  .....................................  

Tên công ty viết tắt (nếu có):  .....................................................................  

                                                           
1
 Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời 

đƣợc chỉ định kê khai thông tin vào phần này. 
2
 Trƣờng hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi ngƣời đại diện theo 

pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty sau chuyển đổi kê khai thông tin vào phần này. 
3, 4

 Trƣờng hợp đăng ký thành lập công ty cổ phần trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh/cơ sở bảo trợ xã 

hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện qua mạng thông tin điện tử thì ngƣời nộp hồ sơ scan Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh 

doanh/Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (đối với cơ sở bảo trợ xã hội)/Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ 

(đối với quỹ xã hội/quỹ từ thiện) trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và nộp trực tiếp bản 

chính Giấy này tới Phòng Đăng ký kinh doanh để đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại 

Điều 27 và Điều 28 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. 
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3. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...............................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Điện thoại:  ....................................................... Fax (nếu có):  ....................  

Email (nếu có):  ................................................ Website (nếu có):  .............  

- Doanh nghiệp nằm trong (Đánh dấu X vào ô vuông tương ứng nếu doanh 

nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp/khu chế xuất/khu 

kinh tế/khu công nghệ cao): 

Khu công nghiệp  

Khu chế xuất  

Khu kinh tế  

Khu công nghệ cao  

    Doanh nghiệp xã hội (Đánh dấu X vào ô vuông nếu là doanh nghiệp xã 

hội) 

    Công ty chứng khoán/Công ty quản lý quỹ đầu tƣ chứng khoán/Công ty 

đầu tƣ chứng khoán: (Đánh dấu X nếu là Công ty chứng khoán/Công ty quản lý 

quỹ đầu tư chứng khoán/Công ty đầu tư chứng khoán và kê khai thêm các thông 

tin sau đây) 

Giấy phép thành lập và hoạt động số: … (nếu có) do Uỷ ban Chứng khoán 

Nhà nƣớc cấp ngày: …./…./….. 

- Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, 

phƣờng, thị trấn biên giới; xã, phƣờng, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh 

hƣởng đến quốc phòng, an ninh
5
: Có      Không 

4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ 

thống ngành kinh tế Việt Nam):  

 

STT Tên ngành Mã ngành 

Ngành, nghề kinh doanh chính 

(đánh dấu X để chọn một trong 

các ngành, nghề đã kê khai) 

    

5. Vốn điều lệ: 

                                                           
5
 Kê khai trong trƣờng hợp có nhà đầu tƣ nƣớc ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh 

nghiệp dẫn đến thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. 
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Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ):  .....................................................................  

Vốn điều lệ (bằng chữ; VNĐ): ....................................................................  

Giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền nƣớc ngoài (nếu có, bằng số, loại 

ngoại tệ): ..............................................................................................................  

Có hiển thị thông tin về giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền tệ nƣớc ngoài trên 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không?   Có           Không  

6. Nguồn vốn điều lệ: 

 

Loại nguồn vốn 

Số tiền (bằng số; VNĐ và giá trị 

tương đương theo đơn vị tiền 

nước ngoài, nếu có) 

Tỷ lệ (%) 

Vốn ngân sách nhà nƣớc   

Vốn tƣ nhân   

Vốn nƣớc ngoài   

Vốn khác   

Tổng cộng   

7. Thông tin về cổ phần: 

Mệnh giá cổ phần (VNĐ): ...........................................................................  
 

STT Loại cổ phần Số lƣợng 
Giá trị (bằng 

số, VNĐ) 

Tỉ lệ so với 

vốn điều lệ 

(%) 

1 Cổ phần phổ thông    

2 Cổ phần ƣu đãi biểu quyết    

3 Cổ phần ƣu đãi cổ tức    

4 Cổ phần ƣu đãi hoàn lại    

5 Các cổ phần ƣu đãi khác    

Tổng số    

Thông tin về cổ phần đƣợc quyền chào bán: 
 

STT Loại cổ phần đƣợc quyền chào bán Số lƣợng 

1 Cổ phần phổ thông  

2 Cổ phần ƣu đãi biểu quyết  
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3 Cổ phần ƣu đãi cổ tức  

4 Cổ phần ƣu đãi hoàn lại  

5 Cổ phần ƣu đãi khác  

Tổng số  

8. Cổ đông sáng lập (kê khai theo Phụ lục I-7 ban hành kèm theo Thông tư 

số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (nếu có). 

- Thông tin về ngƣời đại diện theo pháp luật/ngƣời đại diện theo uỷ quyền của cổ 

đông sáng lập là tổ chức (kê khai theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư 

số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (nếu có). 

9. Cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài (kê khai theo Phụ lục I-8 ban hành 

kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (nếu có). 

- Thông tin về ngƣời đại diện theo pháp luật/ngƣời đại diện theo uỷ quyền của cổ 

đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài là tổ chức (kê khai theo Phụ lục I-10 ban hành kèm 

theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (nếu có). 

- Thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ (kê khai trong trường hợp 

cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

theo quy định của Luật Đầu tư): 

Mã số dự án:  ...............................................................................................  

Ngày cấp: ......... / ...... / ....... Cơ quan cấp:  ...................................................  

10. Ngƣời đại diện theo pháp luật
6
: 

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):  ....................................... Giới tính:  .......  

Chức danh:  .................................................................................................  

Sinh ngày:  ........ / .... / ......... Dân tộc:  .....................  Quốc tịch:  ..................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:  

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: ………………………………………... 

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

Địa chỉ thƣờng trú: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...............................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Quốc gia:  ....................................................................................................  

                                                           
6
 Ghi thông tin của tất cả ngƣời đại diện theo pháp luật trong trƣờng hợp công ty có nhiều hơn 01 ngƣời 

đại diện theo pháp luật. 
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Địa chỉ liên lạc: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:………………………………. 

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Quốc gia:  ......................................................... …………………………... 

Điện thoại (nếu có):  ........................... Email (nếu có): …………………… 

11. Thông tin đăng ký thuế: 
 

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế 

11.1 Thông tin về Giám đốc/Tổng giám đốc (nếu có): 

Họ và tên Giám đốc/Tổng giám đốc: ……………………………. 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

11.2 Thông tin về Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán (nếu có): 

Họ và tên Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán: ………………………… 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

11.3 Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo 

thuế khác địa chỉ trụ sở chính): 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……………… 

Xã/Phƣờng/Thị trấn: ………………………………………………….  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………… 

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………….. 

Điện thoại (nếu có): ………………….Fax (nếu có):……………….. 

Email (nếu có):……………………………………………………… 

11.4 Ngày bắt đầu hoạt động
7
 (trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu 

hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp thì không cần kê khai nội dung này): …../…../……. 

11.5 Hình thức hạch toán (Đánh dấu X vào một trong hai ô “Hạch toán 

độc lập” hoặc “Hạch toán phụ thuộc”. Trường hợp tích chọn ô 

“Hạch toán độc lập” mà thuộc đối tượng phải lập và gửi báo cáo tài 

chính hợp nhất cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì tích 

chọn thêm ô “Có báo cáo tài chính hợp nhất”):  

Hạch toán độc lập   Có báo cáo tài chính hợp nhất 

Hạch toán phụ thuộc    
 

11.6 Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..
8
 

                                                           
7
 Trƣờng hợp doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau ngày bắt đầu hoạt động 

đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 
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(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán) 

11.7 Tổng số lao động (dự kiến): …………………………………  

11.8 Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M: 

Có Không 
 

11.9 Phƣơng pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)
9
: 

 Khấu trừ  

 Trực tiếp trên GTGT  

 Trực tiếp trên doanh số  

 Không phải nộp thuế GTGT  

12. Đăng ký sử dụng hóa đơn
10

: 
 

Tự in hóa đơn Đặt in hóa đơn 

Sử dụng hóa đơn điện tử Mua hóa đơn của cơ quan thuế 

 

13. Thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội
11

: 

Phƣơng thức đóng bảo hiểm xã hội (chọn 1 trong 3 phương thức): 

Hàng tháng 03 tháng một lần 06 tháng một lần 

Lưu ý:  

- Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính là nông nghiệp, lâm 

nghiệp, ngƣ nghiệp, diêm nghiệp và trả lƣơng theo sản phẩm, theo khoán: có thể 

lựa chọn 1 trong 3 phƣơng thức đóng bảo hiểm xã hội: hàng tháng, 03 tháng một 

lần, 06 tháng một lần. 

- Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính khác: đánh dấu vào 

phƣơng thức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng 

14. Thông tin về các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, đƣợc 

chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, 

tách, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp): 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ......................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  ...................................................................  

                                                                                                                                                                                     
8
 - Trƣờng hợp niên độ kế toán theo năm dƣơng lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12.  

- Trƣờng hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dƣơng lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ 

kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý. 
9
 Chỉ kê khai trong trƣờng hợp thành lập mới. Doanh nghiệp căn cứ vào quy định của pháp luật về thuế 

giá trị gia tăng và dự kiến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để xác định 01 trong 04 phƣơng pháp tính 

thuế giá trị gia tăng tại chỉ tiêu này. 
10

 Doanh nghiệp có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện về việc sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện 

tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật. Không kê khai trong trƣờng hợp thành lập doanh 

nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. 
11

 Không kê khai trong trƣờng hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. 
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Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số 

doanh nghiệp/mã số thuế): ……………… Ngày cấp …/…/…… Nơi 

cấp: ………………. 

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với 

doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất và các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm 

kinh doanh của doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất. 

15. Thông tin về hộ kinh doanh đƣợc chuyển đổi (chỉ kê khai trong 

trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh): 

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):  ....................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh:  ................................................  

Ngày cấp: ......... / ...... / ....... Nơi cấp:  ..............................................................  

Mã số thuế của hộ kinh doanh (chỉ kê khai MST 10 số):  ...............................  

Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh:  .........................................................................  

Tên chủ hộ kinh doanh:  ..................................................................................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân 

được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh):  
 

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân 

được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh):  ...................  

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

16. Thông tin về cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện đƣợc 

chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp xã hội trên cơ 

sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện): 

Tên cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện (ghi bằng chữ in hoa):  .....  

Số Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (Đối với cơ sở bảo trợ xã hội)/Số 

Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (Đối với quỹ xã hội/quỹ từ 

thiện): ………… Ngày cấp: … /… /…… Nơi cấp:  ...................................................  

Mã số thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện (chỉ kê khai 

MST 10 số):  .....................................................................................................  

Địa chỉ trụ sở chính:  .......................................................................................  

Tên ngƣời đại diện cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện:  .................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân 

được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ 

từ thiện): 

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 
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Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân 

được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã 

hội/quỹ từ thiện):  .......................................................................................... 

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

Trƣờng hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị quý Phòng đăng 

công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp. 

Tôi cam kết: 

- Là ngƣời có đầy đủ quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty 

và đƣợc sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật; 

- Sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan 

thuế theo đúng quy định của pháp luật
12

; 

- Chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung 

thực của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên. 

 

 
NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/ 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY 

(Ký và ghi họ tên)
13

 

                                                           
12

 Không kê khai trong trƣờng hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. 
13

 - Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.  

- Trƣờng hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi ngƣời đại diện theo 

pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần này.  

- Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời 

đƣợc chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục I-7 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN 

STT Tên 

cổ 

đông 

sáng 

lập 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh đối 

với cổ 

đông sáng 

lập là cá 

nhân 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Địa chỉ liên lạc 

đối với CĐSL 

là cá nhân; địa 

chỉ trụ sở chính 

đối với CĐSL 

là tổ chức 

Loại giấy tờ, 

số, ngày cấp, 

cơ quan cấp 

Giấy tờ pháp 

lý của cá 

nhân/tổ chức 

Vốn góp
1
 Thời 

hạn 

góp 

vốn
3 
 

Chữ ký 

của cổ 

đông 

sáng lập
4 

Ghi 

chú
 

Tổng số cổ 

phần
 

Tỷ 

lệ 

(%) 

Loại cổ phần Loại tài 

sản, số 

lƣợng, giá 

trị tài sản 

góp vốn
2
 

Số 

lƣợng 

Giá 

trị 

Phổ thông …….. 

Số 

lƣợng 

Giá 

trị 

Số 

lƣợng 

Giá 

trị 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                   

   
……, ngày……tháng……năm…… 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY 
(Ký và ghi họ tên)

5
 

                                                           
1 

Ghi giá trị vốn cổ phần của từng cổ đông sáng lập. Tài sản hình thành giá trị vốn cổ phần của từng cổ đông sáng lập cần đƣợc liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn cổ phần; số lƣợng từng loại tài 

sản góp vốn cổ phần; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn cổ phần; thời điểm góp vốn cổ phần của từng loại tài sản. Giá trị ghi bằng số theo đơn vị VNĐ và giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị 

tiền nƣớc ngoài (ghi bằng số, loại ngoại tệ), nếu có. 
2
 Loại tài sản góp vốn bao gồm: Đồng Việt Nam; Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền đƣợc góp bằng mỗi loại ngoại tệ); Vàng; Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công 

nghệ, bí quyết kỹ thuật; Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lƣợng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản). 

Có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 
3 
Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, thời hạn góp vốn là thời hạn cổ đông sáng lập dự kiến hoàn thành việc góp vốn. Các trƣờng hợp khác không phải kê khai thời hạn góp vốn. 

4 
- Cổ đông sáng lập là cá nhân ký trực tiếp vào phần này. 

- Đối với cổ đông sáng lập là tổ chức thì kê khai thêm thông tin ngƣời đại diện theo pháp luật hoặc ngƣời đại diện theo ủy quyền theo mẫu tại Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tƣ số 01/2021/TT-

BKHĐT. 

- Trƣờng hợp đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thì không cần chữ ký tại phần này. 
5
 - Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.  

- Trƣờng hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi ngƣời đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần này.  

- Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời đƣợc chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục I-8 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LÀ NHÀ ĐẦU TƢ NƢỚC NGOÀI 

STT Tên 

cổ 

đông 

là nhà 

đầu tƣ 

nƣớc 

ngoài 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

của cổ 

đông là 

cá nhân 

nƣớc 

ngoài 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 
Địa chỉ liên lạc 

đối với CĐNN 

là cá nhân; Địa 

chỉ trụ sở chính 

đối với CĐNN 

là tổ chức 

Loại giấy tờ, 

số, ngày cấp, 

cơ quan cấp 

Giấy tờ pháp lý 

của cá nhân/tổ 

chức 

Vốn góp
1
 Thời 

hạn 

góp 

vốn
3 

Chữ ký của 

cổ đông là 

nhà đầu tƣ 

nƣớc 

ngoài
4 

Ghi 

chú
 

Tổng số cổ 

phần
 

Tỷ 

lệ 

(%) 

Loại cổ phần 
Loại tài 

sản, số 

lƣợng, 

giá trị tài 

sản góp 

vốn
2
 

Số 

lƣợng 

Giá 

trị 

Phổ thông 

 

…….. 

Số 

lƣợng 

Giá 

trị 

Số 

lƣợng 

Giá 

trị 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

                  

     
……, ngày……tháng……năm…… 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY 
(Ký và ghi họ tên)

5
 

                                                           
1 

Ghi giá trị vốn cổ phần của từng cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài. Tài sản hình thành giá trị vốn cổ phần của từng cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài cần đƣợc liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp 

vốn cổ phần; số lƣợng từng loại tài sản góp vốn cổ phần; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn cổ phần; thời điểm góp vốn cổ phần của từng loại tài sản. Giá trị ghi bằng số theo đơn vị VNĐ 

và giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền nƣớc ngoài (ghi bằng số, loại ngoại tệ), nếu có. 
2
 Loại tài sản góp vốn bao gồm: Đồng Việt Nam; Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền đƣợc góp bằng mỗi loại ngoại tệ); Vàng; Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công 

nghệ, bí quyết kỹ thuật; Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lƣợng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản). 

Có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 
3 - Trường hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp, thời hạn góp vốn là thời hạn cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài dự kiến hoàn thành việc góp vốn. 

- Trường hợp đăng ký tăng vốn điều lệ, thời hạn góp vốn là thời điểm cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài hoàn thành việc góp vốn. 

- Các trƣờng hợp khác ngoài các trƣờng hợp nêu trên, cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài không cần kê khai thời hạn góp vốn.
 

4
 - Cổ đông là cá nhân nƣớc ngoài ký trực tiếp vào phần này. 

- Đối với cổ đông là tổ chức thì kê khai thêm thông tin ngƣời đại diện theo pháp luật hoặc ngƣời đại diện theo ủy quyền theo mẫu tại Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT. 

- Trƣờng hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cổ đông có giá trị vốn cổ phần không thay đổi không bắt buộc phải ký vào phần này. 

- Trƣờng hợp đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thì không cần chữ ký tại phần này.
 

5
 - Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.  

- Trƣờng hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi ngƣời đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần này.  

- Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời đƣợc chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục II-26 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  
 TÊN DOANH NGHIỆP 

 

Số: ………….. 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

……, ngày…… tháng…… năm …… 

CAM KẾT THỰC HIỆN MỤC TIÊU XÃ HỘI, MÔI TRƢỜNG 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phƣớc 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ...................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  .................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số 

doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ……… 

(Không ghi các thông tin về doanh nghiệp trong trường hợp nộp cùng hồ sơ 

đăng ký thành lập doanh nghiệp mới) 

Chúng tôi, những ngƣời ký tên dƣới đây đã đọc và nhận thức đƣợc các 

quyền và nghĩa vụ đối với chủ doanh nghiệp, chủ sở hữu, thành viên, cổ đông và 

doanh nghiệp xã hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các nghị định 

hƣớng dẫn thi hành; và thực hiện đúng và đầy đủ các hoạt động vì Mục tiêu xã 

hội, môi trƣờng nhƣ cam kết sau đây: 

1. Mục tiêu xã hội, môi trƣờng và phƣơng thức giải quyết: 

(Doanh nghiệp có thể điền nội dung trong Bản cam kết này hoặc viết thành văn 

bản riêng rồi đính kèm Bản cam kết này) 

Các vấn đề xã hội, môi trƣờng mà 

doanh nghiệp nhằm giải quyết 

Phƣơng thức, cách thức kinh doanh của 

doanh nghiệp 

(Miêu tả các vấn đề bất cập về xã 

hội, môi trường mà doanh nghiệp 

mong muốn giải quyết thông qua 

các hoạt động kinh doanh) 

 (Miêu tả cách thức, phương thức kinh 

doanh mà doanh nghiệp dự kiến tiến hành, 

như: sản phẩm, dịch vụ là gì, doanh thu 

đến từ đâu? Có thể nêu các chỉ số kinh tế, 

xã hội, môi trường (định tính/định lượng) 

dự kiến đạt được? Nêu nhóm đối tượng 

hưởng lợi. Lý giải tại sao hoạt động kinh 

doanh của doanh nghiệp lại góp phần giải 

quyết các vấn đề xã hội, môi trường như 

miêu tả tại cột bên.) 
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2. Thời hạn thực hiện các hoạt động nhằm Mục tiêu giải quyết các vấn đề 

xã hội, môi trƣờng: 
(Doanh nghiệp đánh dấu vào 1 trong 2 lựa chọn) 

  Không thời hạn. 

  …………..năm kể từ [ngày/tháng/năm]: .... /..../………... 

3. Mức lợi nhuận hằng năm doanh nghiệp giữ lại để tái đầu tƣ cho các Mục 

tiêu xã hội, môi trƣờng đã đăng ký: 

(Theo điểm c khoản 1 Điều 10 Luật Doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải giữ lại 

ít nhất 51% tổng lợi nhuận sau thuế hằng năm của doanh nghiệp để tái đầu tư 

nhằm thực hiện mục tiêu đã đăng ký). 

Doanh nghiệp giữ lại: ……………………..% tổng lợi nhuận (trong trƣờng hợp 

doanh nghiệp có lợi nhuận). 

4. Nguyên tắc và phƣơng thức xử lý số dƣ tài trợ, viện trợ khi doanh nghiệp 

giải thể hoặc hết hạn cam kết thực hiện Mục tiêu xã hội, môi trƣờng trong 

trƣờng hợp doanh nghiệp có nhận viện trợ, tài trợ: 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................  

Trƣờng hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng 

tải Cam kết này trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính 

hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Cam kết này. 
 

NGƢỜI CAM KẾT  

(Ký và ghi họ tên)1  

  

                                                           
1
 1. Trƣờng hợp bản Cam kết này nộp cùng hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mới thì những ngƣời ký cam kết là: 

a. Đối với doanh nghiệp tƣ nhân: Chủ doanh nghiệp tƣ nhân. 

b. Đối với công ty hợp danh: Các thành viên hợp danh. 

c. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn: 

- Các thành viên là cá nhân; 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật hoặc ngƣời đại diện theo ủy quyền đối với thành viên là tổ chức. 

d. Đối với công ty cổ phần. 

- Cổ đông sáng lập là cá nhân. Cổ đông khác là cá nhân, nếu cổ đông này đồng ý với nội dung cam kết 

trên và mong muốn ký vào bản cam kết này cùng với cổ đông sáng lập; 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật hoặc ngƣời đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông sáng lập là tổ chức;  

- Ngƣời đại diện theo pháp luật hoặc ngƣời đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông khác là tổ chức, nếu cổ 

đông này đồng ý với nội dung cam kết trên và mong muốn ký vào bản cam kết này cùng với cổ đông sáng lập. 

2. Trƣờng hợp bản Cam kết này nộp sau khi doanh nghiệp đã đƣợc đăng ký và thành lập, thì ngƣời sau 

đây ký và ghi họ tên: 

- Đối với doanh nghiệp tƣ nhân: Chủ doanh nghiệp tƣ nhân; 

- Đối với công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần: Ngƣời đại diện theo pháp luật. 

3. Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời 

đƣợc chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 
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35. Đăng ký thành lập công ty hợp danh. Mã số TTHC: 

2.002042.000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 

- Bƣớc 1: Ngƣời nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác 

thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí 

đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Bƣớc 2: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, ngƣời 

nộp hồ sơ sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng 

thông tin điện tử. 

- Bƣớc 3: Trong thời gian 02 ngày làm việc, trƣờng hợp hồ sơ đủ điều 

kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp đăng 

ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh 

nghiệp. Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đủ điều kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng 

Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp 

để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh 

doanh: 

- Bƣớc 1: Ngƣời nộp hồ sơ sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê 

khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí đăng ký doanh nghiệp theo quy 

trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). Trƣờng hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng 

ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh 

doanh, văn bản ủy quyền phải có thông tin liên hệ của ngƣời ủy quyền để xác 

thực việc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử. 

- Bƣớc 2: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời nộp hồ sơ sẽ 

nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện 

tử. 

- Bƣớc 3: Trong thời gian 02 ngày làm việc, Phòng Đăng ký kinh doanh 

cấp đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp trong trƣờng hợp hồ sơ đủ điều 

kiện và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng 

hợp hồ sơ chƣa đủ điều kiện, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua 

mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

* Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp 

- Việc đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp đƣợc thực hiện tại 

thời điểm doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Nội dung công bố bao 

gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và thông tin về 

ngành, nghề kinh doanh. 

b) Cách thức thực hiện:  

Ngƣời thành lập doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ủy quyền thực hiện đăng 
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ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo phƣơng thức Đăng ký 

doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử tại: Địa chỉ: 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ:  

Đăng ký thành lập công ty hợp danh: 

(i) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. 

(ii) Điều lệ công ty. 

(iii) Danh sách thành viên. 

(iv) Bản sao các giấy tờ sau đây: 

- Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty là cá nhân; Giấy 

tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên công ty là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của 

cá nhân đối với ngƣời đại diện theo ủy quyền và văn bản cử ngƣời đại diện theo 

ủy quyền. 

Đối với thành viên là tổ chức nƣớc ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của 

tổ chức phải đƣợc hợp pháp hóa lãnh sự; 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ đối với trƣờng hợp doanh nghiệp đƣợc 

thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tƣ nƣớc ngoài hoặc tổ chức kinh 

tế có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài theo quy định tại Luật Đầu tƣ và các văn bản hƣớng 

dẫn thi hành. 

Trƣờng hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ 

kinh doanh:  

(i) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. 

(ii) Điều lệ công ty. 

(iii) Danh sách thành viên. 

(iv) Bản sao các giấy tờ sau đây: 

- Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty là cá nhân; Giấy 

tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên công ty là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của 

cá nhân đối với ngƣời đại diện theo ủy quyền và văn bản cử ngƣời đại diện theo 

ủy quyền. 

Đối với thành viên là tổ chức nƣớc ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của 

tổ chức phải đƣợc hợp pháp hóa lãnh sự; 

(v) Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh,  

(vi) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế.  

Trƣờng hợp doanh nghiệp đƣợc chuyển đổi từ hộ kinh doanh có nhà đầu 

tƣ nƣớc ngoài, tổ chức kinh tế có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài tham gia góp vốn, mua 

cổ phần, mua phần vốn góp thuộc trƣờng hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp 

vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tƣ thì hồ sơ 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
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phải có văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tƣ chấp thuận về việc góp vốn, mua 

cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài, tổ chức kinh tế có vốn 

đầu tƣ nƣớc ngoài. 

Trƣờng hợp đăng ký doanh nghiệp xã hội:  

(i) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. 

(ii) Điều lệ công ty. 

(iii) Danh sách thành viên. 

(iv) Bản sao các giấy tờ sau đây: 

- Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty là cá nhân; Giấy 

tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên công ty là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của 

cá nhân đối với ngƣời đại diện theo ủy quyền và văn bản cử ngƣời đại diện theo 

ủy quyền. 

Đối với thành viên là tổ chức nƣớc ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của 

tổ chức phải đƣợc hợp pháp hóa lãnh sự; 

- Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ đối với trƣờng hợp doanh nghiệp đƣợc 

thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tƣ nƣớc ngoài hoặc tổ chức kinh 

tế có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài theo quy định tại Luật Đầu tƣ và các văn bản hƣớng 

dẫn thi hành. 

(v) Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trƣờng (phải có chữ ký của 

các thành viên hợp danh). 

Trƣờng hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp xã hội trên cơ sở chuyển đổi 

từ cơ sở bảo trợ xã hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện:  

(i) Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. 

(ii) Điều lệ công ty. 

(iii) Danh sách thành viên. 

(iv) Bản sao các giấy tờ sau đây: 

- Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty là cá nhân; Giấy 

tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên công ty là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của 

cá nhân đối với ngƣời đại diện theo ủy quyền và văn bản cử ngƣời đại diện theo 

ủy quyền. 

Đối với thành viên là tổ chức nƣớc ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của 

tổ chức phải đƣợc hợp pháp hóa lãnh sự; 

(v) Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trƣờng (phải có chữ ký của 

các thành viên hợp danh). 

(vi) Quyết định cho phép chuyển đổi thành doanh nghiệp xã hội bằng văn 

bản của cơ quan có thẩm quyền đã cấp giấy phép thành lập cơ sở bảo trợ xã hội, 

quỹ xã hội, quỹ từ thiện; 
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(vii) Giấy chứng nhận đăng ký thành lập đối với cơ sở bảo trợ xã hội, giấy 

phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ đối với quỹ xã hội, quỹ từ thiện; 

(viii) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế. 

Ngƣời có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy 

quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp: 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá 

nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ 

pháp lý của cá nhân đƣợc ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải 

công chứng, chứng thực. 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung 

cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký 

doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ 

tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân 

ngƣời đƣợc giới thiệu. 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bƣu chính không 

phải là bƣu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy 

quyền thực hiện nhƣ Trƣờng hợp ủy quyền cho tổ chức.  

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

đƣợc văn bản đề nghị. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức, hộ kinh 

doanh. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - 

Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế 

hoạch và Đầu tƣ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Thông báo về việc sửa đổi, bổ 

sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 

h) Phí:  

- Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: 100.000 đồng/lần (Thông 

tƣ số 47/2019/TT-BTC). 

- Miễn lệ phí đối với trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử, đăng ký thành 

lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh (Thông tƣ số 47/2019/TT-BTC). 
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- Ngƣời nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp phí công bố nội dung đăng 

ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng hợp 

doanh nghiệp không đƣợc cấp đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ đƣợc 

hoàn trả phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty hợp danh (Phụ lục I-5, 

Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT); 

- Danh sách thành viên công ty hợp danh (Phụ lục I-9, Thông tƣ số 

01/2021/TT-BKHĐT); 

- Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trƣờng (trong trƣờng hợp đăng 

ký thành lập doanh nghiệp xã hội, Phụ lục II-26, Thông tƣ số 01/2021/TT-

BKHĐT). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:  

(i) Doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có 

đủ các điều kiện sau: 

- Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tƣ kinh doanh; 

- Tên của doanh nghiệp đƣợc đặt theo đúng quy định tại các điều 37, 38, 

39 và 41 của Luật Doanh nghiệp; 

- Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ; 

- Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về phí 

và lệ phí. 

(ii) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đƣợc chấp thuận khi có 

đầy đủ các yêu cầu sau: 

- Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó đƣợc kê khai đầy đủ 

theo quy định nhƣ hồ sơ bằng bản giấy và đƣợc thể hiện dƣới dạng văn bản điện 

tử. Tên văn bản điện tử phải đƣợc đặt tƣơng ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ 

bằng bản giấy. Ngƣời có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp, 

thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài hoặc cá nhân 

khác ký tên trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có thể sử dụng chữ ký số để ký 

trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và quét (scan) 

văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị định số 

01/2021/NĐ-CP; 

- Các thông tin đăng ký doanh nghiệp đƣợc kê khai trên cổng thông tin 

quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải đầy đủ và chính xác theo các thông tin 

trong hồ sơ bằng bản giấy; có bao gồm thông tin về số điện thoại, thƣ điện tử 

của ngƣời nộp hồ sơ; 

- Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử phải đƣợc xác 

thực bằng chữ ký số hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của ngƣời có thẩm 

quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ngƣời có 

thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ủy quyền thực hiện thủ 



  435 

 

 

tục đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký 

doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có các giấy tờ, tài liệu 

quy định tại Điều 12 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP. 

(iii)  Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng 

ký doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký 

doanh nghiệp. Việc đóng dấu đối với các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký 

doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh 

nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục I-5 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_________________________ ____________

 

……, ngày ……tháng …… năm …… 
 

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP 

CÔNG TY HỢP DANH 
 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phƣớc. 
 
 

Chúng tôi
1
 là các thành viên hợp danh  

Đăng ký công ty hợp danh với các nội dung sau: 

1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp): 
 

Thành lập mới  

Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp 

Thành lập trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp  

 

Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh
2
  

Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ 

xã hội/quỹ từ thiện
3 

 

2. Tên công ty: 

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):  ...........................  

Tên công ty viết bằng tiếng nƣớc ngoài (nếu có):  .....................................  

Tên công ty viết tắt (nếu có):  .....................................................................  

3. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...............................................  

                                                           
1
 Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời 

đƣợc chỉ định kê khai thông tin vào phần này. 
2, 3 

Trƣờng hợp đăng ký thành lập công ty hợp danh trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh/cơ sở bảo trợ xã 

hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện qua mạng thông tin điện tử thì ngƣời nộp hồ sơ scan Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh 

doanh/Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (đối với cơ sở bảo trợ xã hội)/Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ 

(đối với quỹ xã hội/quỹ từ thiện) trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và nộp trực tiếp bản 

chính Giấy này tới Phòng Đăng ký kinh doanh để đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại 

Điều 27 và Điều 28 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.  
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Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Điện thoại:  ....................................................... Fax (nếu có):  ....................  

Email (nếu có):  ................................................ Website (nếu có):  .............  

- Doanh nghiệp nằm trong (Đánh dấu X vào ô vuông tương ứng nếu doanh 

nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp/khu chế xuất/khu 

kinh tế/khu công nghệ cao): 

Khu công nghiệp  

Khu chế xuất  

Khu kinh tế  

Khu công nghệ cao  

    Doanh nghiệp xã hội (Đánh dấu X vào ô vuông nếu là doanh nghiệp xã 

hội) 

- Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, 

phƣờng, thị trấn biên giới; xã, phƣờng, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh 

hƣởng đến quốc phòng, an ninh
4
:    Có        Không 

4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ 

thống ngành kinh tế của Việt Nam):  
 

STT Tên ngành Mã ngành 

Ngành, nghề kinh doanh chính 

(đánh dấu X để chọn một trong các 

ngành, nghề đã kê khai) 

    

5. Vốn điều lệ: 

Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ):  .....................................................................  

Vốn điều lệ (bằng chữ; VNĐ): ....................................................................  

Giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền nƣớc ngoài (nếu có, bằng số, loại 

ngoại tệ): ..............................................................................................................  

Có hiển thị thông tin về giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền tệ nƣớc ngoài trên 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không?  Có            Không  

6. Nguồn vốn điều lệ: 

 

Loại nguồn vốn Số tiền (bằng số; VNĐ và giá trị Tỷ lệ (%) 

                                                           
4
 Kê khai trong trƣờng hợp có nhà đầu tƣ nƣớc ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh 

nghiệp dẫn đến thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. 
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tương đương theo đơn vị tiền 

nước ngoài, nếu có) 

Vốn ngân sách nhà nƣớc   

Vốn tƣ nhân   

Vốn nƣớc ngoài   

Vốn khác   

Tổng cộng   
 

7. Thành viên công ty (kê khai theo Phụ lục I-9 ban hành kèm theo Thông 

tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm. 

- Thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ (kê khai trong trường hợp 

thánh viên là nhà đầu tư nước ngoài được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

theo quy định của Luật Đầu tư): 

Mã số dự án:  ...............................................................................................  

Ngày cấp: ......... / ...... / ....... Cơ quan cấp:  ...................................................  

8. Thông tin đăng ký thuế: 
 

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế 

8.1 Thông tin về Giám đốc/Tổng giám đốc (nếu có): 

Họ và tên Giám đốc/Tổng giám đốc: ……………………………. 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

8.2 Thông tin về Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán (nếu có): 

Họ và tên Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán: ………………………… 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

8.3 Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo 

thuế khác địa chỉ trụ sở chính): 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……………….… 

Xã/Phƣờng/Thị trấn: ……………………………………………….…….  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………..… 

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………….... 

Điện thoại (nếu có): ………………….Fax (nếu có):……………….. 

Email (nếu có):……………………………………………………… 

8.4 Ngày bắt đầu hoạt động
5
 (trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu 

hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

thì không cần kê khai nội dung này): …../…../……. 

                                                           
5
 Trƣờng hợp doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau ngày bắt đầu hoạt động 

đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 
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8.5 Hình thức hạch toán (Đánh dấu X vào một trong hai ô “Hạch toán độc 

lập” hoặc “Hạch toán phụ thuộc”. Trường hợp tích chọn ô “Hạch toán 

độc lập” mà thuộc đối tượng phải lập và gửi báo cáo tài chính hợp nhất 

cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì tích chọn thêm ô “Có báo 

cáo tài chính hợp nhất”):  

Hạch toán độc lập   Có báo cáo tài chính hợp nhất 

Hạch toán phụ thuộc    
 

8.6 Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..
6
 

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán) 

8.7 Tổng số lao động (dự kiến): …………………………………  
 

8.8 Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M: 

Có Không 
 

8.9 Phƣơng pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)
 7
: 

 Khấu trừ  

 Trực tiếp trên GTGT  

 Trực tiếp trên doanh số  

 Không phải nộp thuế GTGT  

9. Đăng ký sử dụng hóa đơn
8
: 

Tự in hóa đơn Đặt in hóa đơn 

Sử dụng hóa đơn điện tử Mua hóa đơn của cơ quan thuế 

10. Thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội
9
: 

Phƣơng thức đóng bảo hiểm xã hội (chọn 1 trong 3 phương thức): 
 

Hàng tháng 03 tháng một lần 06 tháng một lần 

Lưu ý:  

- Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính là nông nghiệp, lâm 

nghiệp, ngƣ nghiệp, diêm nghiệp và trả lƣơng theo sản phẩm, theo khoán: có thể 

                                                           
6
 - Trƣờng hợp niên độ kế toán theo năm dƣơng lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12.  

- Trƣờng hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dƣơng lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ 

kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý.  

- Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp. 
7
 Chỉ kê khai trong trƣờng hợp thành lập mới. Doanh nghiệp căn cứ vào quy định của pháp luật về thuế 

giá trị gia tăng và dự kiến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để xác định 01 trong 04 phƣơng pháp tính 

thuế giá trị gia tăng tại chỉ tiêu này. 
8
 Doanh nghiệp có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện về việc sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện 

tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật. Không kê khai trong trƣờng hợp thành lập doanh 

nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. 
9
 Không kê khai trong trƣờng hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. 
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lựa chọn 1 trong 3 phƣơng thức đóng bảo hiểm xã hội: hàng tháng, 03 tháng một 

lần, 06 tháng một lần. 

- Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính khác: đánh dấu vào 

phƣơng thức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng. 

11. Thông tin về các doanh nghiệp bị hợp nhất, đƣợc chuyển đổi (chỉ kê 

khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp, 

chuyển đổi loại hình doanh nghiệp): 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ..................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  ...............................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số 

doanh nghiệp/mã số thuế): ……………… Ngày cấp …/…/…… Nơi 

cấp: ………………. 

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với 

doanh nghiệp bị hợp nhất và các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh 

doanh của doanh nghiệp bị hợp nhất. 

12. Thông tin về hộ kinh doanh đƣợc chuyển đổi (chỉ kê khai trong 

trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh): 

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):  ................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh:  ............................................  

Ngày cấp: ......... / ...... / ....... Nơi cấp:  ..........................................................  

Mã số thuế của hộ kinh doanh (chỉ kê khai MST 10 số):  ...........................  

Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh:  .....................................................................  

Tên chủ hộ kinh doanh:  ..............................................................................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân 

được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh):  

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân 

được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh):  ...................  

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

13. Thông tin về cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện đƣợc 

chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp xã hội trên cơ 

sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện): 

Tên cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện (ghi bằng chữ in hoa):  .............  

Số Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (Đối với cơ sở bảo trợ xã hội)/Số 

Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (Đối với quỹ xã hội/quỹ từ 

thiện): ………… Ngày cấp: … /… /…… Nơi cấp:  .......................................................  
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Mã số thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện (chỉ kê khai 

MST 10 số):  .....................................................................................................  

Địa chỉ trụ sở chính:  .......................................................................................  

Tên ngƣời đại diện cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện:  .................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân 

được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ 

từ thiện): 

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân 

được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã 

hội/quỹ từ thiện):  .......................................................................................... 

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

Trƣờng hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng 

công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp. 

Các thành viên hợp danh cam kết: 

- Bản thân không thuộc diện cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo 

quy định tại Luật Doanh nghiệp; không là chủ doanh nghiệp tƣ nhân; không 

đồng thời là thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác (trừ trường hợp 

được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại); 

- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và 

đƣợc sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật; 

- Sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan 

thuế theo đúng quy định của pháp luật
10

; 

- Chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung 

thực của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên. 

CÁC THÀNH VIÊN HỢP DANH 

(Ký và ghi họ tên từng thành viên)
11 

 

 

                                                           
10

 Không kê khai trong trƣờng hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. 
11

 Các thành viên hợp danh của công ty ký trực tiếp vào phần này.  

Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời đƣợc 

chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục I-9 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY HỢP DANH 

S

T

T 

Tên thành viên Ngày, 

tháng, năm 

sinh đối 

với thành 

viên là cá 

nhân 

Giớití

nh 

Quốctị

ch 

Dânt

ộc 

Địa chỉ 

liên lạc đối 

với thành 

viên là cá 

nhân; địa 

chỉ trụ sở 

chính đối 

với tổ chức 

Địa chỉ thƣờng trú 

đối với cá nhân; địa 

chỉ trụ sở chính đối 

với tổ chức 

Loại, số, ngày, 

cơ quan cấp 

Giấy tờ pháp lý 

của cá nhân/tổ 

chức 

Vốn góp Thời hạn 

góp vốn
3 

Chữ ký 

của 

thành 

viên
4 

Ghi 

chú Phần vốn góp
 1
 

(bằng số; VNĐ và 

giá trị tương đương 

theo đơn vị tiền nước 

ngoài, nếu có)
 

Tỷ lệ 

(%) 

Loại tài 

sản, số 

lƣợng, giá 

trị tài sản 

góp vốn
2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 A.Thànhviên hợp 

danh 

             

 B.Thànhviên góp 

vốn (nếu có) 

             

                                                           
1
 Ghi phần vốn góp của từng thành viên. Tài sản hình thành phần vốn góp của từng thành viên cần đƣợc liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn; số lƣợng từng loại tài sản góp vốn; giá 

trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn; thời điểm góp vốn của từng loại tài sản. 
2
 Loại tài sản góp vốn bao gồm: 

- Đồng Việt Nam 

- trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn; thời điểm góp vốn của từng loại tài sản.Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền đƣợc góp bằng mỗi loại ngoại tệ) 

- Vàng 

- Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật 

- Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lƣợng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản) 

Có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 
3 
- Trƣờng hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp, thời hạn góp vốn là thời hạn thành viên dự kiến hoàn thành việc góp vốn. 

- Trƣờng hợp đăng ký tăng vốn điều lệ, thời hạn góp vốn là thời điểm thành viên hoàn thành việc góp vốn. 

- Các trƣờng hợp khác ngoài các trƣờng hợp nêu trên, thành viên không cần kê khai thời hạn góp vốn. 
4
 Trƣờng hợp đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thì không cần chữ ký tại phần này.
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Phụ lục II-26 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  
 TÊN DOANH NGHIỆP 

 

Số: ………….. 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

……, ngày…… tháng…… năm …… 

CAM KẾT THỰC HIỆN MỤC TIÊU XÃ HỘI, MÔI TRƢỜNG 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phƣớc 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ...................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  .................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số 

doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ……… 

(Không ghi các thông tin về doanh nghiệp trong trường hợp nộp cùng hồ sơ 

đăng ký thành lập doanh nghiệp mới) 

Chúng tôi, những ngƣời ký tên dƣới đây đã đọc và nhận thức đƣợc các 

quyền và nghĩa vụ đối với chủ doanh nghiệp, chủ sở hữu, thành viên, cổ đông và 

doanh nghiệp xã hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các nghị định 

hƣớng dẫn thi hành; và thực hiện đúng và đầy đủ các hoạt động vì Mục tiêu xã 

hội, môi trƣờng nhƣ cam kết sau đây: 

1. Mục tiêu xã hội, môi trƣờng và phƣơng thức giải quyết: 

(Doanh nghiệp có thể điền nội dung trong Bản cam kết này hoặc viết thành văn 

bản riêng rồi đính kèm Bản cam kết này) 

Các vấn đề xã hội, môi trƣờng mà 

doanh nghiệp nhằm giải quyết 

Phƣơng thức, cách thức kinh doanh của 

doanh nghiệp 

(Miêu tả các vấn đề bất cập về xã 

hội, môi trường mà doanh nghiệp 

mong muốn giải quyết thông qua 

các hoạt động kinh doanh) 

 (Miêu tả cách thức, phương thức kinh 

doanh mà doanh nghiệp dự kiến tiến hành, 

như: sản phẩm, dịch vụ là gì, doanh thu 

đến từ đâu? Có thể nêu các chỉ số kinh tế, 

xã hội, môi trường (định tính/định lượng) 

dự kiến đạt được? Nêu nhóm đối tượng 

hưởng lợi. Lý giải tại sao hoạt động kinh 

doanh của doanh nghiệp lại góp phần giải 

quyết các vấn đề xã hội, môi trường như 

miêu tả tại cột bên.) 
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2. Thời hạn thực hiện các hoạt động nhằm Mục tiêu giải quyết các vấn đề 

xã hội, môi trƣờng: 
(Doanh nghiệp đánh dấu vào 1 trong 2 lựa chọn) 

  Không thời hạn. 

  …………..năm kể từ [ngày/tháng/năm]: .... /..../………... 

3. Mức lợi nhuận hằng năm doanh nghiệp giữ lại để tái đầu tƣ cho các Mục 

tiêu xã hội, môi trƣờng đã đăng ký: 

(Theo điểm c khoản 1 Điều 10 Luật Doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải giữ lại 

ít nhất 51% tổng lợi nhuận sau thuế hằng năm của doanh nghiệp để tái đầu tư 

nhằm thực hiện mục tiêu đã đăng ký). 

Doanh nghiệp giữ lại: ……………………..% tổng lợi nhuận (trong trƣờng hợp 

doanh nghiệp có lợi nhuận). 

4. Nguyên tắc và phƣơng thức xử lý số dƣ tài trợ, viện trợ khi doanh nghiệp 

giải thể hoặc hết hạn cam kết thực hiện Mục tiêu xã hội, môi trƣờng trong 

trƣờng hợp doanh nghiệp có nhận viện trợ, tài trợ: 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................  

Trƣờng hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng 

tải Cam kết này trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính 

hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Cam kết này. 
 

NGƢỜI CAM KẾT  

(Ký và ghi họ tên)1  

                                                           
1
 1. Trƣờng hợp bản Cam kết này nộp cùng hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mới thì những ngƣời ký cam kết là: 

a. Đối với doanh nghiệp tƣ nhân: Chủ doanh nghiệp tƣ nhân. 

b. Đối với công ty hợp danh: Các thành viên hợp danh. 

c. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn: 

- Các thành viên là cá nhân; 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật hoặc ngƣời đại diện theo ủy quyền đối với thành viên là tổ chức. 

d. Đối với công ty cổ phần. 

- Cổ đông sáng lập là cá nhân. Cổ đông khác là cá nhân, nếu cổ đông này đồng ý với nội dung cam kết 

trên và mong muốn ký vào bản cam kết này cùng với cổ đông sáng lập; 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật hoặc ngƣời đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông sáng lập là tổ chức;  

- Ngƣời đại diện theo pháp luật hoặc ngƣời đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông khác là tổ chức, nếu cổ 

đông này đồng ý với nội dung cam kết trên và mong muốn ký vào bản cam kết này cùng với cổ đông sáng lập. 

2. Trƣờng hợp bản Cam kết này nộp sau khi doanh nghiệp đã đƣợc đăng ký và thành lập, thì ngƣời sau 

đây ký và ghi họ tên: 

- Đối với doanh nghiệp tƣ nhân: Chủ doanh nghiệp tƣ nhân; 

- Đối với công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần: Ngƣời đại diện theo pháp luật. 

3. Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời 

đƣợc chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 
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36. Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp (đối với 

doanh nghiệp tƣ nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh). 

Mã số TTHC: 2.002041.000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 

- Bƣớc 1: Ngƣời nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác 

thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí 

đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Bƣớc 2: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, ngƣời 

nộp hồ sơ sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng 

thông tin điện tử. 

- Bƣớc 3: Trong thời gian 02 ngày làm việc, trƣờng hợp hồ sơ đủ điều 

kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp đăng 

ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh 

nghiệp. Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đủ điều kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng 

Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp 

để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh 

doanh: 

- Bƣớc 1: Ngƣời nộp hồ sơ sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê 

khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí đăng ký doanh nghiệp theo quy 

trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). Trƣờng hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng 

ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh 

doanh, văn bản ủy quyền phải có thông tin liên hệ của ngƣời ủy quyền để xác 

thực việc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử. 

- Bƣớc 2: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời nộp hồ sơ sẽ 

nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện 

tử. 

- Bƣớc 3: Trong thời gian 02 ngày làm việc, Phòng Đăng ký kinh doanh 

cấp đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp trong trƣờng hợp hồ sơ đủ điều 

kiện và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng 

hợp hồ sơ chƣa đủ điều kiện, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua 

mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

* Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp 

- Việc đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp đƣợc thực hiện tại 

thời điểm doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.  
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b) Cách thức thực hiện:  

Ngƣời thành lập doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ủy quyền thực hiện đăng 

ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo phƣơng thức Đăng ký 

doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử tại: Địa chỉ: 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn  

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ:  

(i) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do ngƣời đại diện 

theo pháp luật của doanh nghiệp ký. 

(ii) Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên; nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp 

của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở 

lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc 

chuyển địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp. 

Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy 

quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp: 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá 

nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ 

pháp lý của cá nhân đƣợc ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải 

công chứng, chứng thực. 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung 

cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký 

doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ 

tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân 

ngƣời đƣợc giới thiệu. 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bƣu chính không 

phải là bƣu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy 

quyền thực hiện nhƣ Trƣờng hợp ủy quyền cho tổ chức.  

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

đƣợc văn bản đề nghị. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức. 
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e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - 

Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế 

hoạch và Đầu tƣ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Thông báo về việc sửa đổi, bổ 

sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 

h) Phí:  

- Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: 100.000 đồng/lần (Thông 

tƣ số 47/2019/TT-BTC). 

- Miễn lệ phí đối với trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử (Thông tƣ số 

47/2019/TT-BTC). 

- Ngƣời nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp phí công bố nội dung đăng 

ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng hợp 

doanh nghiệp không đƣợc cấp đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ đƣợc 

hoàn trả phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông 

tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:  

(i) Trƣớc khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính sang quận, huyện, tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ƣơng khác nơi đặt trụ sở chính dẫn đến thay đổi cơ 

quan thuế quản lý, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục với Cơ quan thuế 

liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của pháp luật về thuế. 

(ii) Doanh nghiệp không đƣợc đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng 

ký doanh nghiệp trong các trƣờng hợp sau: 

- Đã bị Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo về việc vi phạm của 

doanh nghiệp thuộc trƣờng hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

hoặc đã bị ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 

- Đang trong quá trình giải thể theo quyết định giải thể của doanh nghiệp; 

- Theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án hoặc Cơ quan điều 

tra, Thủ trƣởng, Phó Thủ trƣởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên quy định tại Bộ 

luật Tố tụng hình sự; 
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- Doanh nghiệp đang trong tình trạng pháp lý “Không còn hoạt động kinh 

doanh tại địa chỉ đã đăng ký”. 

(iii) Doanh nghiệp đƣợc tiếp tục đăng ký, thông báo thay đổi nội dung 

đăng ký doanh nghiệp trong các trƣờng hợp sau: 

- Đã có biện pháp khắc phục những vi phạm theo yêu cầu trong Thông 

báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trƣờng hợp thu hồi Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp và đƣợc Phòng Đăng ký kinh doanh chấp nhận; 

- Phải đăng ký thay đổi một số nội dung đăng ký doanh nghiệp để phục vụ 

quá trình giải thể và hoàn tất bộ hồ sơ giải thể theo quy định. Trong trƣờng hợp 

này, hồ sơ đăng ký thay đổi phải kèm theo văn bản giải trình của doanh nghiệp 

về lý do đăng ký thay đổi; 

- Có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của các tổ chức, cá nhân gửi yêu cầu 

quy định tại điểm c khoản 1 Điều 65 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về việc cho 

phép tiếp tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; 

- Doanh nghiệp đã đƣợc chuyển tình trạng pháp lý từ “Không còn hoạt 

động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký” sang “Đang hoạt động”. 

(iv) Doanh nghiệp chịu trách nhiệm thông báo thay đổi nội dung đăng ký 

doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi. 

(v) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đƣợc tiếp nhận để nhập thông tin vào Hệ 

thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau: 

- Có đủ giấy tờ theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP; 

- Tên doanh nghiệp đã đƣợc điền vào Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội 

dung đăng ký doanh nghiệp; 

- Có địa chỉ liên lạc của ngƣời nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; 

- Đã nộp đủ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định. 

(vi) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đƣợc chấp thuận khi 

có đầy đủ các yêu cầu sau: 

- Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó đƣợc kê khai đầy đủ 

theo quy định nhƣ hồ sơ bằng bản giấy và đƣợc thể hiện dƣới dạng văn bản điện 

tử. Tên văn bản điện tử phải đƣợc đặt tƣơng ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ 

bằng bản giấy. Ngƣời có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp 

hoặc cá nhân khác ký tên trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có thể sử dụng chữ 

ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và 

quét (scan) văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị 

định số 01/2021/NĐ-CP; 
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- Các thông tin đăng ký doanh nghiệp đƣợc kê khai trên cổng thông tin 

quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải đầy đủ và chính xác theo các thông tin 

trong hồ sơ bằng bản giấy; có bao gồm thông tin về số điện thoại, thƣ điện tử 

của ngƣời nộp hồ sơ; 

- Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử phải đƣợc xác 

thực bằng chữ ký số hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của ngƣời có thẩm 

quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ngƣời có 

thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ủy quyền thực hiện thủ 

tục đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký 

doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có các giấy tờ, tài liệu 

quy định tại Điều 12 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP. 

(vii) Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu thông báo thay đổi nội 

dung đăng ký doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ 

đăng ký doanh nghiệp. Việc đóng dấu đối với các tài liệu khác trong hồ sơ đăng 

ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh 

nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục II-1 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  
TÊN DOANH NGHIỆP 

 

Số: ………….. 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

……, ngày…… tháng…… năm …… 

THÔNG BÁO 

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp  

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phƣớc 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ....................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  .................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số 

doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ……… 

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở (chỉ kê khai trong trường hợp 

doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp hoặc sáp nhập 

doanh nghiệp, đánh dấu X vào ô thích hợp): 

- Đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp  

- Đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp  

Thông tin về doanh nghiệp bị sáp nhập (chỉ kê khai trong trường hợp 

doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp): 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ....................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  .................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số 

doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ……… 

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với 

doanh nghiệp bị sáp nhập và các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh 

doanh của doanh nghiệp bị sáp nhập. 

- Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, 

phƣờng, thị trấn biên giới; xã, phƣờng, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh 

hƣởng đến quốc phòng, an ninh
70

:    Có       Không 

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/thông báo 

thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp nhƣ sau: 

                                                           
70

 Kê khai trong trƣờng hợp có nhà đầu tƣ nƣớc ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh 

nghiệp dẫn đến thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. 
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(Doanh nghiệp chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký/ 

thông báo thay đổi và gửi kèm) 
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ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP 

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt sau khi thay đổi (ghi bằng chữ in 

hoa):  ........................................................................................................................  

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nƣớc ngoài sau khi thay đổi (nếu có): 

 .................................................................................................................................  

Tên doanh nghiệp viết tắt sau khi thay đổi (nếu có): ....................................  
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ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH  

Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ................................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ....................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  .................................................  

Tỉnh/Thành phố:  

Điện thoại:  ..................................................... Fax (nếu có):  ........................  

Email (nếu có):  .............................................. Website (nếu có):  .................  

Đồng thời thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế (Đánh dấu X vào ô vuông 

nếu doanh nghiệp thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế tương ứng với địa chỉ 

trụ sở chính). 

- Doanh nghiệp nằm trong (Đánh dấu X vào ô vuông tương ứng nếu doanh 

nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp/khu chế xuất/khu 

kinh tế/khu công nghệ cao): 

Khu công nghiệp  

Khu chế xuất  

Khu kinh tế  

Khu công nghệ cao  

Doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tƣ nhân cam kết trụ sở doanh nghiệp 

thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp/chủ doanh 

nghiệp tƣ nhân và đƣợc sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật. 
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ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH/ 

THÀNH VIÊN HỢP DANH CÔNG TY HỢP DANH 

Trƣờng hợp thay đổi thành viên công ty TNHH: kê khai Danh sách thành 

viên công ty TNHH theo Phụ lục I-6 và Danh sách ngƣời đại diện theo pháp 

luật/ngƣời đại diện theo uỷ quyền của thành viên là tổ chức theo Phụ lục I-10 

ban hành kèm theo Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT, nếu có. 

Trƣờng hợp thay đổi thành viên hợp danh công ty hợp danh: kê khai Danh 

sách thành viên hợp danh theo Phụ lục I-9 (Không kê khai nội dung thông tin về 

thành viên góp vốn của công ty hợp danh). 
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ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ, PHẦN VỐN GÓP, 

TỶ LỆ PHẦN VỐN GÓP 

1. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty:  

Vốn điều lệ đã đăng ký (bằng số, bằng chữ, VNĐ):  ....................................  

Vốn điều lệ sau khi thay đổi (bằng số, bằng chữ, VNĐ):  ............................  

Giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền nƣớc ngoài (nếu có, ghi bằng số, loại 

ngoại tệ):  .................................................................................................................  

Có hiển thị thông tin về giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền tệ nƣớc ngoài 

trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không?   Có          Không  

Thời điểm thay đổi vốn:  ...............................................................................  

Hình thức tăng, giảm vốn:  ...........................................................................  

Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn điều lệ:  

STT Tài sản góp vốn 

Giá trị vốn của từng tài sản 

trong vốn điều lệ (bằng số, 

VNĐ) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Đồng Việt Nam   

2 

Ngoại tệ tự do chuyển đổi 

(ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền 

được góp bằng mỗi loại 

ngoại tệ) 

  

3 Vàng   

4 Quyền sử dụng đất   

5 Quyền sở hữu trí tuệ   

6 

Các tài sản khác (ghi rõ loại 

tài sản, số lượng và giá trị 

còn lại của mỗi loại tài 

sản, có thể lập thành danh 

mục riêng kèm theo hồ sơ 

đăng ký doanh nghiệp) 

  

Tổng số   

Thông tin về cổ phần (chỉ kê khai đối với công ty cổ phần): 

Mệnh giá cổ phần:  ........................................................................................  

STT Loại cổ phần Số 

lƣợng 

Giá trị (bằng 

số, VNĐ) 

Tỉ lệ so với  

vốn điều lệ 
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(%) 

1 Cổ phần phổ thông    

2 Cổ phần ƣu đã biểu quyết    

3 Cổ phần ƣu đã cổ tức    

4 Cổ phần ƣu đãi hoàn lại    

5 Các cổ phần ƣu đãi khác    

Tổng số    

2. Đăng ký thay đổi phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp công ty TNHH, 

công ty hợp danh: 

Kê khai phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp mới của thành viên công ty 

TNHH hai thành viên trở lên/thành viên hợp danh công ty hợp danh theo mẫu 

tương ứng tại các Phụ lục I-6, Phụ lục I-9 ban hành kèm theo Thông tư số 

01/2021/TT-BKHĐT. 

(Đối với thành viên có phần vốn góp không thay đổi, trong danh sách 

thành viên không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên đó). 
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THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH
1 

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp 

doanh nghiệp thông báo bổ sung ngành, nghề kinh doanh vào danh sách ngành, 

nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh): 

STT Tên ngành, nghề 

kinh doanh  

đƣợc bổ sung 

Mã 

ngành 

Ngành, nghề kinh doanh chính (Trường 

hợp ngành, nghề kinh doanh được bổ sung 

là ngành, nghề kinh doanh chính thì đánh 

dấu X để chọn một trong các ngành, nghề 

đã kê khai) 

    

2. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp doanh 

nghiệp thông báo bỏ ngành, nghề kinh doanh khỏi danh sách ngành, nghề kinh 

doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh): 

STT Tên ngành, nghề kinh doanh  

đƣợc bỏ khỏi danh sách đã đăng ký 

Mã ngành Ghi chú 

    

3. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường 

hợp doanh nghiệp thông báo thay đổi nội dung chi tiết của ngành, nghề kinh 

doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh): 

STT Tên ngành, 

nghề kinh 

doanh  

đƣợc sửa đổi 

chi tiết 

Mã 

ngành 

Ngành, nghề kinh doanh chính (Trường 

hợp ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi 

là ngành, nghề kinh doanh chính thì đánh 

dấu X để chọn một trong các ngành, nghề 

đã kê khai) 

    

Lƣu ý:  

- Trƣờng hợp doanh nghiệp thay đổi ngành, nghề kinh doanh từ ngành 

này sang ngành khác, doanh nghiệp kê khai đồng thời tại mục 1, 2 nêu trên, cụ 

thể nhƣ sau: kê khai ngành, nghề kinh doanh mới tại mục 1; kê khai ngành, nghề 

kinh doanh cũ tại mục 2. 

                                                           
1
 - Doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm; 

- Các ngành, nghề cấm đầu tƣ kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tƣ; 

- Đối với ngành, nghề đầu tƣ kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ đƣợc kinh doanh khi có đủ điều 

kiện theo quy định. Danh mục ngành, nghề đầu tƣ kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm 

theo Luật Đầu tƣ. 
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- Trƣờng hợp doanh nghiệp thay đổi ngành, nghề kinh doanh chính từ 

ngành này sang ngành khác nhƣng không thay đổi danh sách ngành, nghề kinh 

doanh đã đăng ký, doanh nghiệp thực hiện cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký 

doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 63 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP 

ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. 

- Trƣờng hợp chỉ bỏ ngành, nghề kinh doanh chính mà không bổ sung 

thêm ngành, nghề kinh doanh mới và chọn một ngành, nghề kinh doanh khác 

trong số các ngành, nghề kinh doanh còn lại đã đăng ký làm ngành, nghề kinh 

doanh chính thì đồng thời kê khai tại mục 2, 3 nêu trên, cụ thể nhƣ sau: kê khai 

ngành, nghề kinh doanh bị bỏ tại mục 2; kê khai ngành, nghề kinh doanh chính 

mới tại mục 3. 
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ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƢ 

CỦA CHỦ DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN 

Vốn đầu tƣ đã đăng ký (bằng số; bằng chữ; VNĐ):  ....................................  

Vốn đầu tƣ sau khi thay đổi (bằng số; bằng chữ; VNĐ):  ............................  

Giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền nƣớc ngoài (nếu có, bằng số, loại 

ngoại tệ): .................................................................................................................  

Có hiển thị thông tin về giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền tệ nƣớc ngoài 

trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không? Có           Không 

Thời điểm thay đổi vốn:  ...............................................................................  

Hình thức tăng, giảm vốn:  ............................................................................  

Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn đầu tƣ:  

STT Tài sản góp vốn Giá trị vốn của từng tài sản 

trong vốn đầu tƣ (bằng số, 

VNĐ) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Đồng Việt Nam   

2 Ngoại tệ tự do chuyển đổi 

(ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền 

được góp bằng mỗi loại 

ngoại tệ) 

  

3 Vàng   

4 Quyền sử dụng đất   

5 Quyền sở hữu trí tuệ   

6 Các tài sản khác (ghi rõ 

loại tài sản, số lượng và 

giá trị còn lại của mỗi 

loại tài sản, có thể lập 

thành danh mục riêng kèm 

theo hồ sơ đăng ký doanh 
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nghiệp) 

Tổng số   
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THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO UỶ QUYỀN  

CỦA CHỦ SỞ HỮU, THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

LÀ TỔ CHỨC/CỔ ĐÔNG LÀ TỔ CHỨC NƢỚC NGOÀI 

 

Thông tin về ngƣời đại diện theo uỷ quyền sau khi thay đổi (kê theo Phụ lục I-10 

ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm. 



  462 

 

 

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP,  

CỔ ĐÔNG LÀ NHÀ ĐẦU TƢ NƢỚC NGOÀI CÔNG TY CỔ PHẦN 

Trƣờng hợp thay đổi thông tin về cổ đông sáng lập 

 (kê khai theo Phụ lục I-7 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-

BKHĐT): Gửi kèm (Đối với cổ đông sáng lập có phần vốn góp không thay đổi, 

trong danh sách cổ đông sáng lập không bắt buộc phải có chữ ký của cổ đông 

sáng lập đó). 

Trƣờng hợp thay đổi cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài, thay đổi thông tin 

về cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài  

(kê khai theo Phụ lục I-8 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-

BKHĐT): Gửi kèm (Đối với cổ đông có phần vốn góp không thay đổi, trong 

danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài không bắt buộc phải có chữ ký của 

cổ đông đó). 
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THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ 

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế 

1 Thông tin về Giám đốc/Tổng giám đốc (nếu có): 

Họ và tên Giám đốc/Tổng giám đốc: ……………………………. 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

2 Thông tin về Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán (nếu có)
1
: 

Họ và tên Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán: ……………………………. 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

3 Địa chỉ nhận thông báo thuế: 

Số nhà, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ………………………………… 

Xã/Phƣờng/Thị trấn: …………………………………………………… 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………… 

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………. 

Điện thoại (nếu có): ………………….Fax (nếu có):……………….. 

Email (nếu có):……………………………………………………… 

4
 

Ngày bắt đầu hoạt động
2
: …../…../……. 

5 Hình thức hạch toán (Đánh dấu X vào một trong hai ô “Hạch toán độc 

lập” hoặc “Hạch toán phụ thuộc”. Trường hợp tích chọn ô “Hạch toán 

độc lập” mà thuộc đối tượng phải lập và gửi báo cáo tài chính hợp nhất 

cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì tích chọn thêm ô “Có báo 

cáo tài chính hợp nhất”):  

Hạch toán độc lập   Có báo cáo tài chính hợp nhất 

Hạch toán phụ thuộc    
 

6 Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày …..…./.……. đến ngày …..…/..…….
3
 

(Ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán) 

7 Tổng số lao động: ...................................................................... 

8 Có hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M không? 

                                                           
1
 Trƣờng hợp doanh nghiệp kê khai hình thức hạch toán là Hạch toán độc lập tại chỉ tiêu 5 thì bắt buộc 

phải kê khai thông tin về Kế toán trƣởng/phụ trách kế toán tại chỉ tiêu 2. 
2
 Trƣờng hợp doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau ngày bắt đầu hoạt động 

đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 
3
 - Trƣờng hợp niên độ kế toán theo năm dƣơng lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12.  

- Trƣờng hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dƣơng lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ 

kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý.  

- Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp. 
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Có Không 
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Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung 

đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp đối với các thông tin thay đổi nêu trên. 

(Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy xác 

nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp). 

Trƣờng hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng 

công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng 

ký doanh nghiệp. 

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính 

hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này. 

Ngƣời ký tại Thông báo này cam kết là ngƣời có quyền và nghĩa vụ thực 

hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 
 

 NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  

CỦA DOANH NGHIỆP  

(Ký và ghi họ tên)1  

 

  

                                                           
1
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.  

Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời đƣợc 

chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 
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37. Đăng ký đổi tên doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tƣ nhân, 

công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh). Mã số TTHC: 

1.005169.000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 

- Bƣớc 1: Ngƣời nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác 

thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí 

đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Bƣớc 2: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, ngƣời 

nộp hồ sơ sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng 

thông tin điện tử. 

- Bƣớc 3: Trong thời gian 02 ngày làm việc, trƣờng hợp hồ sơ đủ điều 

kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp đăng 

ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh 

nghiệp. Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đủ điều kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng 

Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp 

để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh 

doanh: 

- Bƣớc 1: Ngƣời nộp hồ sơ sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê 

khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí đăng ký doanh nghiệp theo quy 

trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). Trƣờng hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng 

ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh 

doanh, văn bản ủy quyền phải có thông tin liên hệ của ngƣời ủy quyền để xác 

thực việc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử. 

- Bƣớc 2: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời nộp hồ sơ sẽ 

nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện 

tử. 

- Bƣớc 3: Trong thời gian 02 ngày làm việc, Phòng Đăng ký kinh doanh 

cấp đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp trong trƣờng hợp hồ sơ đủ điều 

kiện và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng 

hợp hồ sơ chƣa đủ điều kiện, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua 

mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 
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* Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp 

- Việc đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp đƣợc thực hiện tại 

thời điểm doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.  

 b) Cách thức thực hiện:  

Ngƣời thành lập doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ủy quyền thực hiện đăng 

ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo phƣơng thức Đăng ký 

doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử tại: Địa chỉ: 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn  

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ:  

(i) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do ngƣời đại diện 

theo pháp luật của doanh nghiệp ký; 

(ii) Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành 

viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp 

danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định 

của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về 

việc đổi tên doanh nghiệp. 

Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy 

quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp: 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá 

nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ 

pháp lý của cá nhân đƣợc ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải 

công chứng, chứng thực. 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung 

cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký 

doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ 

tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân 

ngƣời đƣợc giới thiệu. 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bƣu chính không 

phải là bƣu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy 

quyền thực hiện nhƣ Trƣờng hợp ủy quyền cho tổ chức.  

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 
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d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

đƣợc văn bản đề nghị. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - 

Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế 

hoạch và Đầu tƣ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Thông báo về việc sửa đổi, bổ 

sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 

h) Phí:  

- Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: 100.000 đồng/lần (Thông 

tƣ số 47/2019/TT-BTC). 

- Ngƣời nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp phí công bố nội dung đăng 

ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng hợp 

doanh nghiệp không đƣợc cấp đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ đƣợc 

hoàn trả phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông 

tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:  

(i) Doanh nghiệp không đƣợc đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng 

ký doanh nghiệp trong các trƣờng hợp sau: 

- Đã bị Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo về việc vi phạm của 

doanh nghiệp thuộc trƣờng hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

hoặc đã bị ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 

- Đang trong quá trình giải thể theo quyết định giải thể của doanh nghiệp; 

- Theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án hoặc Cơ quan điều 

tra, Thủ trƣởng, Phó Thủ trƣởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên quy định tại Bộ 

luật Tố tụng hình sự; 

- Doanh nghiệp đang trong tình trạng pháp lý “Không còn hoạt động kinh 

doanh tại địa chỉ đã đăng ký”. 
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(ii) Doanh nghiệp đƣợc tiếp tục đăng ký, thông báo thay đổi nội dung 

đăng ký doanh nghiệp trong các trƣờng hợp sau: 

- Đã có biện pháp khắc phục những vi phạm theo yêu cầu trong Thông 

báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trƣờng hợp thu hồi Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp và đƣợc Phòng Đăng ký kinh doanh chấp nhận; 

- Phải đăng ký thay đổi một số nội dung đăng ký doanh nghiệp để phục vụ 

quá trình giải thể và hoàn tất bộ hồ sơ giải thể theo quy định. Trong trƣờng hợp 

này, hồ sơ đăng ký thay đổi phải kèm theo văn bản giải trình của doanh nghiệp 

về lý do đăng ký thay đổi; 

- Có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của các tổ chức, cá nhân gửi yêu cầu 

quy định tại điểm c khoản 1 Điều 65 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về việc cho 

phép tiếp tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; 

- Doanh nghiệp đã đƣợc chuyển tình trạng pháp lý từ “Không còn hoạt 

động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký” sang “Đang hoạt động”. 

(iii) Doanh nghiệp chịu trách nhiệm thông báo thay đổi nội dung đăng ký 

doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi. 

(iv) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đƣợc tiếp nhận để nhập thông tin vào Hệ 

thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau: 

- Có đủ giấy tờ theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP; 

- Tên doanh nghiệp đã đƣợc điền vào Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội 

dung đăng ký doanh nghiệp; 

- Có địa chỉ liên lạc của ngƣời nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; 

- Đã nộp đủ phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định. 

(v) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đƣợc chấp thuận khi có 

đầy đủ các yêu cầu sau: 

- Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó đƣợc kê khai đầy đủ 

theo quy định nhƣ hồ sơ bằng bản giấy và đƣợc thể hiện dƣới dạng văn bản điện 

tử. Tên văn bản điện tử phải đƣợc đặt tƣơng ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ 

bằng bản giấy. Ngƣời có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp 

hoặc cá nhân khác ký tên trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có thể sử dụng chữ 

ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và 

quét (scan) văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị 

định số 01/2021/NĐ-CP; 

- Các thông tin đăng ký doanh nghiệp đƣợc kê khai trên cổng thông tin 

quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải đầy đủ và chính xác theo các thông tin 
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trong hồ sơ bằng bản giấy; có bao gồm thông tin về số điện thoại, thƣ điện tử 

của ngƣời nộp hồ sơ; 

- Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử phải đƣợc xác 

thực bằng chữ ký số hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của ngƣời có thẩm 

quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ngƣời có 

thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ủy quyền thực hiện thủ 

tục đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký 

doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có các giấy tờ, tài liệu 

quy định tại Điều 12 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP. 

(vi) Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong thông báo thay đổi 

nội dung đăng ký doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ 

sơ đăng ký doanh nghiệp. Việc đóng dấu đối với các tài liệu khác trong hồ sơ 

đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh 

nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục II-1 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  
TÊN DOANH NGHIỆP 

 

Số: ………….. 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

……, ngày…… tháng…… năm …… 

THÔNG BÁO 

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp  

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phƣớc 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ....................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  .................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số 

doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ……… 

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở (chỉ kê khai trong trường hợp 

doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp hoặc sáp nhập 

doanh nghiệp, đánh dấu X vào ô thích hợp): 

- Đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp  

- Đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp  

Thông tin về doanh nghiệp bị sáp nhập (chỉ kê khai trong trường hợp 

doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp): 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ....................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  .................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số 

doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ……… 

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với 

doanh nghiệp bị sáp nhập và các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh 

doanh của doanh nghiệp bị sáp nhập. 

- Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, 

phƣờng, thị trấn biên giới; xã, phƣờng, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh 

hƣởng đến quốc phòng, an ninh
71

:    Có       Không 

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/thông báo 

thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp nhƣ sau: 

                                                           
71

 Kê khai trong trƣờng hợp có nhà đầu tƣ nƣớc ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh 

nghiệp dẫn đến thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. 
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(Doanh nghiệp chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký/ 

thông báo thay đổi và gửi kèm) 
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ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP 

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt sau khi thay đổi (ghi bằng chữ in 

hoa):  ........................................................................................................................  

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nƣớc ngoài sau khi thay đổi (nếu có): 

 .................................................................................................................................  

Tên doanh nghiệp viết tắt sau khi thay đổi (nếu có): ....................................  

 .................................................................................................................................  
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ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH  

Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ................................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ....................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  .................................................  

Tỉnh/Thành phố:  

Điện thoại:  ..................................................... Fax (nếu có):  ........................  

Email (nếu có):  .............................................. Website (nếu có):  .................  

Đồng thời thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế (Đánh dấu X vào ô vuông 

nếu doanh nghiệp thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế tương ứng với địa chỉ 

trụ sở chính). 

- Doanh nghiệp nằm trong (Đánh dấu X vào ô vuông tương ứng nếu doanh 

nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp/khu chế xuất/khu 

kinh tế/khu công nghệ cao): 

Khu công nghiệp  

Khu chế xuất  

Khu kinh tế  

Khu công nghệ cao  

Doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tƣ nhân cam kết trụ sở doanh nghiệp 

thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp/chủ doanh 

nghiệp tƣ nhân và đƣợc sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật. 

 

 

 

 

 



  475 

 

 

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH/ 

THÀNH VIÊN HỢP DANH CÔNG TY HỢP DANH 

Trƣờng hợp thay đổi thành viên công ty TNHH: kê khai Danh sách thành 

viên công ty TNHH theo Phụ lục I-6 và Danh sách ngƣời đại diện theo pháp 

luật/ngƣời đại diện theo uỷ quyền của thành viên là tổ chức theo Phụ lục I-10 

ban hành kèm theo Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT, nếu có. 

Trƣờng hợp thay đổi thành viên hợp danh công ty hợp danh: kê khai Danh 

sách thành viên hợp danh theo Phụ lục I-9 (Không kê khai nội dung thông tin về 

thành viên góp vốn của công ty hợp danh). 
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ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ, PHẦN VỐN GÓP, 

TỶ LỆ PHẦN VỐN GÓP 

1. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty:  

Vốn điều lệ đã đăng ký (bằng số, bằng chữ, VNĐ):  ....................................  

Vốn điều lệ sau khi thay đổi (bằng số, bằng chữ, VNĐ):  ............................  

Giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền nƣớc ngoài (nếu có, ghi bằng số, loại 

ngoại tệ):  .................................................................................................................  

Có hiển thị thông tin về giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền tệ nƣớc ngoài 

trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không?   Có          Không  

Thời điểm thay đổi vốn:  ...............................................................................  

Hình thức tăng, giảm vốn:  ...........................................................................  

Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn điều lệ:  

STT Tài sản góp vốn 

Giá trị vốn của từng tài sản 

trong vốn điều lệ (bằng số, 

VNĐ) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Đồng Việt Nam   

2 

Ngoại tệ tự do chuyển đổi 

(ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền 

được góp bằng mỗi loại 

ngoại tệ) 

  

3 Vàng   

4 Quyền sử dụng đất   

5 Quyền sở hữu trí tuệ   

6 

Các tài sản khác (ghi rõ loại 

tài sản, số lượng và giá trị 

còn lại của mỗi loại tài 

sản, có thể lập thành danh 

mục riêng kèm theo hồ sơ 

đăng ký doanh nghiệp) 

  

Tổng số   

Thông tin về cổ phần (chỉ kê khai đối với công ty cổ phần): 

Mệnh giá cổ phần:  ........................................................................................  

STT Loại cổ phần Số 

lƣợng 

Giá trị (bằng 

số, VNĐ) 

Tỉ lệ so với  

vốn điều lệ 
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(%) 

1 Cổ phần phổ thông    

2 Cổ phần ƣu đã biểu quyết    

3 Cổ phần ƣu đã cổ tức    

4 Cổ phần ƣu đãi hoàn lại    

5 Các cổ phần ƣu đãi khác    

Tổng số    

2. Đăng ký thay đổi phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp công ty TNHH, 

công ty hợp danh: 

Kê khai phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp mới của thành viên công ty 

TNHH hai thành viên trở lên/thành viên hợp danh công ty hợp danh theo mẫu 

tương ứng tại các Phụ lục I-6, Phụ lục I-9 ban hành kèm theo Thông tư số 

01/2021/TT-BKHĐT. 

(Đối với thành viên có phần vốn góp không thay đổi, trong danh sách 

thành viên không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên đó). 
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THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH
1 

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp 

doanh nghiệp thông báo bổ sung ngành, nghề kinh doanh vào danh sách ngành, 

nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh): 

STT Tên ngành, nghề 

kinh doanh  

đƣợc bổ sung 

Mã 

ngành 

Ngành, nghề kinh doanh chính (Trường 

hợp ngành, nghề kinh doanh được bổ sung 

là ngành, nghề kinh doanh chính thì đánh 

dấu X để chọn một trong các ngành, nghề 

đã kê khai) 

    

2. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp doanh 

nghiệp thông báo bỏ ngành, nghề kinh doanh khỏi danh sách ngành, nghề kinh 

doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh): 

STT Tên ngành, nghề kinh doanh  

đƣợc bỏ khỏi danh sách đã đăng ký 

Mã ngành Ghi chú 

    

3. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường 

hợp doanh nghiệp thông báo thay đổi nội dung chi tiết của ngành, nghề kinh 

doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh): 

STT Tên ngành, 

nghề kinh 

doanh  

đƣợc sửa đổi 

chi tiết 

Mã 

ngành 

Ngành, nghề kinh doanh chính (Trường 

hợp ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi 

là ngành, nghề kinh doanh chính thì đánh 

dấu X để chọn một trong các ngành, nghề 

đã kê khai) 

    

Lƣu ý:  

- Trƣờng hợp doanh nghiệp thay đổi ngành, nghề kinh doanh từ ngành 

này sang ngành khác, doanh nghiệp kê khai đồng thời tại mục 1, 2 nêu trên, cụ 

thể nhƣ sau: kê khai ngành, nghề kinh doanh mới tại mục 1; kê khai ngành, nghề 

kinh doanh cũ tại mục 2. 

                                                           
1
 - Doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm; 

- Các ngành, nghề cấm đầu tƣ kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tƣ; 

- Đối với ngành, nghề đầu tƣ kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ đƣợc kinh doanh khi có đủ điều 

kiện theo quy định. Danh mục ngành, nghề đầu tƣ kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm 

theo Luật Đầu tƣ. 
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- Trƣờng hợp doanh nghiệp thay đổi ngành, nghề kinh doanh chính từ 

ngành này sang ngành khác nhƣng không thay đổi danh sách ngành, nghề kinh 

doanh đã đăng ký, doanh nghiệp thực hiện cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký 

doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 63 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP 

ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. 

- Trƣờng hợp chỉ bỏ ngành, nghề kinh doanh chính mà không bổ sung 

thêm ngành, nghề kinh doanh mới và chọn một ngành, nghề kinh doanh khác 

trong số các ngành, nghề kinh doanh còn lại đã đăng ký làm ngành, nghề kinh 

doanh chính thì đồng thời kê khai tại mục 2, 3 nêu trên, cụ thể nhƣ sau: kê khai 

ngành, nghề kinh doanh bị bỏ tại mục 2; kê khai ngành, nghề kinh doanh chính 

mới tại mục 3. 
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ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƢ 

CỦA CHỦ DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN 

Vốn đầu tƣ đã đăng ký (bằng số; bằng chữ; VNĐ):  ....................................  

Vốn đầu tƣ sau khi thay đổi (bằng số; bằng chữ; VNĐ):  ............................  

Giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền nƣớc ngoài (nếu có, bằng số, loại 

ngoại tệ): .................................................................................................................  

Có hiển thị thông tin về giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền tệ nƣớc ngoài 

trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không? Có           Không 

Thời điểm thay đổi vốn:  ...............................................................................  

Hình thức tăng, giảm vốn:  ............................................................................  

Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn đầu tƣ:  

STT Tài sản góp vốn Giá trị vốn của từng tài sản 

trong vốn đầu tƣ (bằng số, 

VNĐ) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Đồng Việt Nam   

2 Ngoại tệ tự do chuyển đổi 

(ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền 

được góp bằng mỗi loại 

ngoại tệ) 

  

3 Vàng   

4 Quyền sử dụng đất   

5 Quyền sở hữu trí tuệ   

6 Các tài sản khác (ghi rõ 

loại tài sản, số lượng và 

giá trị còn lại của mỗi 

loại tài sản, có thể lập 

thành danh mục riêng kèm 

theo hồ sơ đăng ký doanh 
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nghiệp) 

Tổng số   
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THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO UỶ QUYỀN  

CỦA CHỦ SỞ HỮU, THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

LÀ TỔ CHỨC/CỔ ĐÔNG LÀ TỔ CHỨC NƢỚC NGOÀI 

Thông tin về ngƣời đại diện theo uỷ quyền sau khi thay đổi (kê theo Phụ lục I-10 

ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm. 
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THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP,  

CỔ ĐÔNG LÀ NHÀ ĐẦU TƢ NƢỚC NGOÀI CÔNG TY CỔ PHẦN 

Trƣờng hợp thay đổi thông tin về cổ đông sáng lập (kê khai theo Phụ lục 

I-7 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (Đối với cổ 

đông sáng lập có phần vốn góp không thay đổi, trong danh sách cổ đông sáng 

lập không bắt buộc phải có chữ ký của cổ đông sáng lập đó). 

Trƣờng hợp thay đổi cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài, thay đổi thông tin 

về cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài (kê khai theo Phụ lục I-8 ban hành kèm 

theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (Đối với cổ đông có phần vốn 

góp không thay đổi, trong danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài không 

bắt buộc phải có chữ ký của cổ đông đó). 
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THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ 

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế 

1 Thông tin về Giám đốc/Tổng giám đốc (nếu có): 

Họ và tên Giám đốc/Tổng giám đốc: ……………………………. 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

2 Thông tin về Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán (nếu có)
1
: 

Họ và tên Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán: ……………………………. 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

3 Địa chỉ nhận thông báo thuế: 

Số nhà, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ………………………………… 

Xã/Phƣờng/Thị trấn: …………………………………………………… 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………… 

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………. 

Điện thoại (nếu có): ………………….Fax (nếu có):……………….. 

Email (nếu có):……………………………………………………… 

4
 

Ngày bắt đầu hoạt động
2
: …../…../……. 

5 Hình thức hạch toán (Đánh dấu X vào một trong hai ô “Hạch toán độc 

lập” hoặc “Hạch toán phụ thuộc”. Trường hợp tích chọn ô “Hạch toán 

độc lập” mà thuộc đối tượng phải lập và gửi báo cáo tài chính hợp nhất 

cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì tích chọn thêm ô “Có báo 

cáo tài chính hợp nhất”):  

Hạch toán độc lập   Có báo cáo tài chính hợp nhất 

Hạch toán phụ thuộc    
 

6 Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày …..…./.……. đến ngày …..…/..…….
3
 

(Ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán) 

7 Tổng số lao động: ...................................................................... 

8 Có hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M không? 

                                                           
1
 Trƣờng hợp doanh nghiệp kê khai hình thức hạch toán là Hạch toán độc lập tại chỉ tiêu 5 thì bắt buộc 

phải kê khai thông tin về Kế toán trƣởng/phụ trách kế toán tại chỉ tiêu 2. 
2
 Trƣờng hợp doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau ngày bắt đầu hoạt động 

đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 
3
 - Trƣờng hợp niên độ kế toán theo năm dƣơng lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12.  

- Trƣờng hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dƣơng lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ 

kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý.  

- Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp. 
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Có Không 
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Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung 

đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp đối với các thông tin thay đổi nêu trên. 

(Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy xác 

nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp). 

Trƣờng hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng 

công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng 

ký doanh nghiệp. 

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính 

hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này. 

Ngƣời ký tại Thông báo này cam kết là ngƣời có quyền và nghĩa vụ thực 

hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 
 

 NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  

CỦA DOANH NGHIỆP  

(Ký và ghi họ tên)1  

 

 

  

                                                           
1
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.  

Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời đƣợc 

chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 
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38. Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh. Mã số TTHC: 

2.002011.000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 

- Bƣớc 1: Ngƣời nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác 

thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí 

đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Bƣớc 1: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, ngƣời 

nộp hồ sơ sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng 

thông tin điện tử. 

- Bƣớc 3: Trong thời gian 02 ngày làm việc, trƣờng hợp hồ sơ đủ điều 

kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp đăng 

ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh 

nghiệp. Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đủ điều kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng 

Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp 

để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh 

doanh: 

- Bƣớc 1: Ngƣời nộp hồ sơ sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê 

khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí đăng ký doanh nghiệp theo quy 

trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn) . Trƣờng hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng 

ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh 

doanh, văn bản ủy quyền phải có thông tin liên hệ của ngƣời ủy quyền để xác 

thực việc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử. 

- Bƣớc 2: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời nộp hồ sơ sẽ 

nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện 

tử. 

- Bƣớc 3: Trong thời gian 02 ngày làm việc, Phòng Đăng ký kinh doanh 

cấp đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp trong trƣờng hợp hồ sơ đủ điều 

kiện và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng 

hợp hồ sơ chƣa đủ điều kiện, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua 

mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

* Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp 

- Việc đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp đƣợc thực hiện tại 

thời điểm doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.  

b) Cách thức thực hiện:  
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Ngƣời thành lập doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ủy quyền thực hiện đăng 

ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo phƣơng thức Đăng ký 

doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử tại: Địa chỉ: 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ:  

(i) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do ngƣời đại diện 

theo pháp luật của doanh nghiệp ký; 

(ii) Danh sách thành viên công ty hợp danh quy định tại Điều 25 Luật 

Doanh nghiệp, trong đó không bao gồm nội dung kê khai về thành viên góp vốn; 

(iii) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên hợp danh mới. 

Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy 

quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp: 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá 

nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ 

pháp lý của cá nhân đƣợc ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải 

công chứng, chứng thực. 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung 

cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký 

doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ 

tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân 

ngƣời đƣợc giới thiệu. 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bƣu chính không 

phải là bƣu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy 

quyền thực hiện nhƣ Trƣờng hợp ủy quyền cho tổ chức.  

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

đƣợc văn bản đề nghị. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - 

Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế 

hoạch và Đầu tƣ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Thông báo về việc sửa đổi, bổ 
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sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 

h) Phí:  

- Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: 100.000 đồng/lần (Thông 

tƣ số 47/2019/TT-BTC). 

- Ngƣời nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp phí công bố nội dung đăng 

ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng hợp 

doanh nghiệp không đƣợc cấp đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ đƣợc 

hoàn trả phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông 

tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT); 

- Danh sách thành viên công ty hợp danh (Phụ lục I-9, Thông tƣ số 

01/2021/TT-BKHĐT). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:  

(i) Doanh nghiệp không đƣợc đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng 

ký doanh nghiệp trong các trƣờng hợp sau: 

- Đã bị Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo về việc vi phạm của 

doanh nghiệp thuộc trƣờng hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

hoặc đã bị ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 

- Đang trong quá trình giải thể theo quyết định giải thể của doanh nghiệp; 

- Theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án hoặc Cơ quan điều 

tra, Thủ trƣởng, Phó Thủ trƣởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên quy định tại Bộ 

luật Tố tụng hình sự; 

- Doanh nghiệp đang trong tình trạng pháp lý “Không còn hoạt động kinh 

doanh tại địa chỉ đã đăng ký”. 

(ii) Doanh nghiệp đƣợc tiếp tục đăng ký, thông báo thay đổi nội dung 

đăng ký doanh nghiệp trong các trƣờng hợp sau: 

- Đã có biện pháp khắc phục những vi phạm theo yêu cầu trong Thông 

báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trƣờng hợp thu hồi Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp và đƣợc Phòng Đăng ký kinh doanh chấp nhận; 

- Phải đăng ký thay đổi một số nội dung đăng ký doanh nghiệp để phục vụ 

quá trình giải thể và hoàn tất bộ hồ sơ giải thể theo quy định. Trong trƣờng hợp 

này, hồ sơ đăng ký thay đổi phải kèm theo văn bản giải trình của doanh nghiệp 

về lý do đăng ký thay đổi; 

- Có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của các tổ chức, cá nhân gửi yêu cầu 

quy định tại điểm c khoản 1 Điều 65 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về việc cho 

phép tiếp tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; 
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- Doanh nghiệp đã đƣợc chuyển tình trạng pháp lý từ “Không còn hoạt 

động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký” sang “Đang hoạt động”. 

(iii) Doanh nghiệp chịu trách nhiệm thông báo thay đổi nội dung đăng ký 

doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi. 

(iv) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đƣợc tiếp nhận để nhập thông tin vào Hệ 

thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau: 

- Có đủ giấy tờ theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP; 

- Tên doanh nghiệp đã đƣợc điền vào Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội 

dung đăng ký doanh nghiệp; 

- Đã nộp đủ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định. 

(v) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đƣợc chấp thuận khi có 

đầy đủ các yêu cầu sau: 

- Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó đƣợc kê khai đầy đủ 

theo quy định nhƣ hồ sơ bằng bản giấy và đƣợc thể hiện dƣới dạng văn bản điện 

tử. Tên văn bản điện tử phải đƣợc đặt tƣơng ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ 

bằng bản giấy. Ngƣời có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp 

hoặc cá nhân khác ký tên trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có thể sử dụng chữ 

ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và 

quét (scan) văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị 

định số 01/2021/NĐ-CP; 

- Các thông tin đăng ký doanh nghiệp đƣợc kê khai trên cổng thông tin 

quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải đầy đủ và chính xác theo các thông tin 

trong hồ sơ bằng bản giấy; có bao gồm thông tin về số điện thoại, thƣ điện tử 

của ngƣời nộp hồ sơ; 

- Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử phải đƣợc xác 

thực bằng chữ ký số hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của ngƣời có thẩm 

quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ngƣời có 

thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ủy quyền thực hiện thủ 

tục đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký 

doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có các giấy tờ, tài liệu 

quy định tại Điều 12 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP. 

(vi) Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong thông báo thay đổi 

nội dung đăng ký doanh nghiệp. Việc đóng dấu đối với các tài liệu khác trong hồ 

sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 
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- Thông tƣ số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh 

nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục II-1 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  
TÊN DOANH NGHIỆP 

 

Số: ………….. 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

……, ngày…… tháng…… năm …… 

THÔNG BÁO 

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp  

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phƣớc 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ....................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  .................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số 

doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ……… 

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở (chỉ kê khai trong trường hợp 

doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp hoặc sáp nhập 

doanh nghiệp, đánh dấu X vào ô thích hợp): 

- Đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp  

- Đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp  

Thông tin về doanh nghiệp bị sáp nhập (chỉ kê khai trong trường hợp 

doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp): 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ....................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  .................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số 

doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ……… 

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với 

doanh nghiệp bị sáp nhập và các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh 

doanh của doanh nghiệp bị sáp nhập. 

- Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, 

phƣờng, thị trấn biên giới; xã, phƣờng, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh 

hƣởng đến quốc phòng, an ninh
72

:    Có       Không 

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/thông báo 

thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp nhƣ sau: 

                                                           
72

 Kê khai trong trƣờng hợp có nhà đầu tƣ nƣớc ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh 

nghiệp dẫn đến thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. 
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(Doanh nghiệp chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký/ 

thông báo thay đổi và gửi kèm) 
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ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP 

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt sau khi thay đổi (ghi bằng chữ in 

hoa):  ........................................................................................................................  

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nƣớc ngoài sau khi thay đổi (nếu có): 

 .................................................................................................................................  

Tên doanh nghiệp viết tắt sau khi thay đổi (nếu có): ....................................  

 .................................................................................................................................  
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ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH  

Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ................................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ....................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  .................................................  

Tỉnh/Thành phố:  

Điện thoại:  ..................................................... Fax (nếu có):  ........................  

Email (nếu có):  .............................................. Website (nếu có):  .................  

Đồng thời thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế (Đánh dấu X vào ô vuông 

nếu doanh nghiệp thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế tương ứng với địa chỉ 

trụ sở chính). 

- Doanh nghiệp nằm trong (Đánh dấu X vào ô vuông tương ứng nếu doanh 

nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp/khu chế xuất/khu 

kinh tế/khu công nghệ cao): 

Khu công nghiệp  

Khu chế xuất  

Khu kinh tế  

Khu công nghệ cao  

Doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tƣ nhân cam kết trụ sở doanh nghiệp 

thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp/chủ doanh 

nghiệp tƣ nhân và đƣợc sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật. 
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ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH/ 

THÀNH VIÊN HỢP DANH CÔNG TY HỢP DANH 

Trƣờng hợp thay đổi thành viên công ty TNHH: kê khai Danh sách thành 

viên công ty TNHH theo Phụ lục I-6 và Danh sách ngƣời đại diện theo pháp 

luật/ngƣời đại diện theo uỷ quyền của thành viên là tổ chức theo Phụ lục I-10 

ban hành kèm theo Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT, nếu có. 

Trƣờng hợp thay đổi thành viên hợp danh công ty hợp danh: kê khai Danh 

sách thành viên hợp danh theo Phụ lục I-9 (Không kê khai nội dung thông tin về 

thành viên góp vốn của công ty hợp danh). 
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ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ, PHẦN VỐN GÓP, 

TỶ LỆ PHẦN VỐN GÓP 

1. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty:  

Vốn điều lệ đã đăng ký (bằng số, bằng chữ, VNĐ):  ....................................  

Vốn điều lệ sau khi thay đổi (bằng số, bằng chữ, VNĐ):  ............................  

Giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền nƣớc ngoài (nếu có, ghi bằng số, loại 

ngoại tệ):  .................................................................................................................  

Có hiển thị thông tin về giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền tệ nƣớc ngoài 

trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không?   Có          Không  

Thời điểm thay đổi vốn:  ...............................................................................  

Hình thức tăng, giảm vốn:  ...........................................................................  

Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn điều lệ:  

STT Tài sản góp vốn 

Giá trị vốn của từng tài sản 

trong vốn điều lệ (bằng số, 

VNĐ) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Đồng Việt Nam   

2 

Ngoại tệ tự do chuyển đổi 

(ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền 

được góp bằng mỗi loại 

ngoại tệ) 

  

3 Vàng   

4 Quyền sử dụng đất   

5 Quyền sở hữu trí tuệ   

6 

Các tài sản khác (ghi rõ loại 

tài sản, số lượng và giá trị 

còn lại của mỗi loại tài 

sản, có thể lập thành danh 

mục riêng kèm theo hồ sơ 

đăng ký doanh nghiệp) 

  

Tổng số   

Thông tin về cổ phần (chỉ kê khai đối với công ty cổ phần): 

Mệnh giá cổ phần:  ........................................................................................  

STT Loại cổ phần Số 

lƣợng 

Giá trị (bằng 

số, VNĐ) 

Tỉ lệ so với  

vốn điều lệ 
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(%) 

1 Cổ phần phổ thông    

2 Cổ phần ƣu đã biểu quyết    

3 Cổ phần ƣu đã cổ tức    

4 Cổ phần ƣu đãi hoàn lại    

5 Các cổ phần ƣu đãi khác    

Tổng số    

2. Đăng ký thay đổi phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp công ty TNHH, 

công ty hợp danh: 

Kê khai phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp mới của thành viên công ty 

TNHH hai thành viên trở lên/thành viên hợp danh công ty hợp danh theo mẫu 

tương ứng tại các Phụ lục I-6, Phụ lục I-9 ban hành kèm theo Thông tư số 

01/2021/TT-BKHĐT. 

(Đối với thành viên có phần vốn góp không thay đổi, trong danh sách 

thành viên không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên đó). 
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THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH
1 

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp 

doanh nghiệp thông báo bổ sung ngành, nghề kinh doanh vào danh sách ngành, 

nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh): 

STT Tên ngành, nghề 

kinh doanh  

đƣợc bổ sung 

Mã 

ngành 

Ngành, nghề kinh doanh chính (Trường 

hợp ngành, nghề kinh doanh được bổ sung 

là ngành, nghề kinh doanh chính thì đánh 

dấu X để chọn một trong các ngành, nghề 

đã kê khai) 

    

2. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp doanh 

nghiệp thông báo bỏ ngành, nghề kinh doanh khỏi danh sách ngành, nghề kinh 

doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh): 

STT Tên ngành, nghề kinh doanh  

đƣợc bỏ khỏi danh sách đã đăng ký 

Mã ngành Ghi chú 

    

3. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường 

hợp doanh nghiệp thông báo thay đổi nội dung chi tiết của ngành, nghề kinh 

doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh): 

STT Tên ngành, 

nghề kinh 

doanh  

đƣợc sửa đổi 

chi tiết 

Mã 

ngành 

Ngành, nghề kinh doanh chính (Trường 

hợp ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi 

là ngành, nghề kinh doanh chính thì đánh 

dấu X để chọn một trong các ngành, nghề 

đã kê khai) 

    

Lƣu ý:  

- Trƣờng hợp doanh nghiệp thay đổi ngành, nghề kinh doanh từ ngành 

này sang ngành khác, doanh nghiệp kê khai đồng thời tại mục 1, 2 nêu trên, cụ 

thể nhƣ sau: kê khai ngành, nghề kinh doanh mới tại mục 1; kê khai ngành, nghề 

kinh doanh cũ tại mục 2. 

                                                           
1
 - Doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm; 

- Các ngành, nghề cấm đầu tƣ kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tƣ; 

- Đối với ngành, nghề đầu tƣ kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ đƣợc kinh doanh khi có đủ điều 

kiện theo quy định. Danh mục ngành, nghề đầu tƣ kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm 

theo Luật Đầu tƣ. 
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- Trƣờng hợp doanh nghiệp thay đổi ngành, nghề kinh doanh chính từ 

ngành này sang ngành khác nhƣng không thay đổi danh sách ngành, nghề kinh 

doanh đã đăng ký, doanh nghiệp thực hiện cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký 

doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 63 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP 

ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. 

- Trƣờng hợp chỉ bỏ ngành, nghề kinh doanh chính mà không bổ sung 

thêm ngành, nghề kinh doanh mới và chọn một ngành, nghề kinh doanh khác 

trong số các ngành, nghề kinh doanh còn lại đã đăng ký làm ngành, nghề kinh 

doanh chính thì đồng thời kê khai tại mục 2, 3 nêu trên, cụ thể nhƣ sau: kê khai 

ngành, nghề kinh doanh bị bỏ tại mục 2; kê khai ngành, nghề kinh doanh chính 

mới tại mục 3. 
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ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƢ 

CỦA CHỦ DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN 

Vốn đầu tƣ đã đăng ký (bằng số; bằng chữ; VNĐ):  ....................................  

Vốn đầu tƣ sau khi thay đổi (bằng số; bằng chữ; VNĐ):  ............................  

Giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền nƣớc ngoài (nếu có, bằng số, loại 

ngoại tệ): .................................................................................................................  

Có hiển thị thông tin về giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền tệ nƣớc ngoài 

trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không? Có           Không 

Thời điểm thay đổi vốn:  ...............................................................................  

Hình thức tăng, giảm vốn:  ............................................................................  

Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn đầu tƣ:  

STT Tài sản góp vốn Giá trị vốn của từng tài sản 

trong vốn đầu tƣ (bằng số, 

VNĐ) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Đồng Việt Nam   

2 Ngoại tệ tự do chuyển đổi 

(ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền 

được góp bằng mỗi loại 

ngoại tệ) 

  

3 Vàng   

4 Quyền sử dụng đất   

5 Quyền sở hữu trí tuệ   

6 Các tài sản khác (ghi rõ 

loại tài sản, số lượng và 

giá trị còn lại của mỗi 

loại tài sản, có thể lập 

thành danh mục riêng kèm 

theo hồ sơ đăng ký doanh 
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nghiệp) 

Tổng số   
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THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO UỶ QUYỀN  

CỦA CHỦ SỞ HỮU, THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

LÀ TỔ CHỨC/CỔ ĐÔNG LÀ TỔ CHỨC NƢỚC NGOÀI 

Thông tin về ngƣời đại diện theo uỷ quyền sau khi thay đổi (kê theo Phụ lục I-10 

ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm. 
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THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP,  

CỔ ĐÔNG LÀ NHÀ ĐẦU TƢ NƢỚC NGOÀI CÔNG TY CỔ PHẦN 

Trƣờng hợp thay đổi thông tin về cổ đông sáng lập (kê khai theo Phụ lục 

I-7 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (Đối với cổ 

đông sáng lập có phần vốn góp không thay đổi, trong danh sách cổ đông sáng 

lập không bắt buộc phải có chữ ký của cổ đông sáng lập đó). 

Trƣờng hợp thay đổi cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài, thay đổi thông tin 

về cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài (kê khai theo Phụ lục I-8 ban hành kèm 

theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (Đối với cổ đông có phần vốn 

góp không thay đổi, trong danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài không 

bắt buộc phải có chữ ký của cổ đông đó). 
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THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ 

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế 

1 Thông tin về Giám đốc/Tổng giám đốc (nếu có): 

Họ và tên Giám đốc/Tổng giám đốc: ……………………………. 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

2 Thông tin về Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán (nếu có)
1
: 

Họ và tên Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán: ……………………………. 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

3 Địa chỉ nhận thông báo thuế: 

Số nhà, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ………………………………… 

Xã/Phƣờng/Thị trấn: …………………………………………………… 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………… 

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………. 

Điện thoại (nếu có): ………………….Fax (nếu có):……………….. 

Email (nếu có):……………………………………………………… 

4
 

Ngày bắt đầu hoạt động
2
: …../…../……. 

5 Hình thức hạch toán (Đánh dấu X vào một trong hai ô “Hạch toán độc 

lập” hoặc “Hạch toán phụ thuộc”. Trường hợp tích chọn ô “Hạch toán 

độc lập” mà thuộc đối tượng phải lập và gửi báo cáo tài chính hợp nhất 

cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì tích chọn thêm ô “Có báo 

cáo tài chính hợp nhất”):  

Hạch toán độc lập   Có báo cáo tài chính hợp nhất 

Hạch toán phụ thuộc    
 

6 Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày …..…./.……. đến ngày …..…/..…….
3
 

(Ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán) 

7 Tổng số lao động: ...................................................................... 

8 Có hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M không? 

                                                           
1
 Trƣờng hợp doanh nghiệp kê khai hình thức hạch toán là Hạch toán độc lập tại chỉ tiêu 5 thì bắt buộc 

phải kê khai thông tin về Kế toán trƣởng/phụ trách kế toán tại chỉ tiêu 2. 
2
 Trƣờng hợp doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau ngày bắt đầu hoạt động 

đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 
3
 - Trƣờng hợp niên độ kế toán theo năm dƣơng lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12.  

- Trƣờng hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dƣơng lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ 

kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý.  

- Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp. 
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Có Khôn 
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Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung 

đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp đối với các thông tin thay đổi nêu trên. 

(Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy xác 

nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp). 

Trƣờng hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng 

công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng 

ký doanh nghiệp. 

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính 

hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này. 

Ngƣời ký tại Thông báo này cam kết là ngƣời có quyền và nghĩa vụ thực 

hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 
 

 NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  

CỦA DOANH NGHIỆP  

(Ký và ghi họ tên)1  

 

 

 

                                                           
1
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.  

Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời đƣợc 

chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục I-9 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY HỢP DANH 

STT Tên thành 

viên 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh đối với 

thành viên 

là cá nhân 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Địa chỉ liên 

lạc đối với 

thành viên là 

cá nhân; địa 

chỉ trụ sở 

chính đối với 

tổ chức 

Địa chỉ thƣờng 

trú đối với cá 

nhân; địa chỉ 

trụ sở chính đối 

với tổ chức 

Loại, số, ngày, 

cơ quan cấp 

Giấy tờ pháp lý 

của cá nhân/tổ 

chức 

Vốn góp Thời 

hạn góp 

vốn
3 

Chữ ký 

của 

thành 

viên
4 

Ghi 

chú Phần vốn góp
 

73
 (bằng số; 

VNĐ và giá trị 

tương đương 

theo đơn vị tiền 

nước ngoài, 

nếu có)
 

Tỷ lệ 

(%) 

Loại tài 

sản, số 

lƣợng, 

giá trị 

tài sản 

góp 

vốn
74

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 A.Thànhviên 

hợp danh 
             

 B.Thànhviên 

góp vốn (nếu 

có) 

             

                                                           
73

 Ghi phần vốn góp của từng thành viên. Tài sản hình thành phần vốn góp của từng thành viên cần đƣợc liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn; số lƣợng từng loại tài sản góp vốn; giá trị 

còn lại của từng loại tài sản góp vốn; thời điểm góp vốn của từng loại tài sản. 
74

 Loại tài sản góp vốn bao gồm: 

- Đồng Việt Nam 

- Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền đƣợc góp bằng mỗi loại ngoại tệ) 

- Vàng 

- Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật 

- Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lƣợng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản) 

Có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 
3 
- Trƣờng hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp, thời hạn góp vốn là thời hạn thành viên dự kiến hoàn thành việc góp vốn. 

- Trƣờng hợp đăng ký tăng vốn điều lệ, thời hạn góp vốn là thời điểm thành viên hoàn thành việc góp vốn. 
- Các trƣờng hợp khác ngoài các trƣờng hợp nêu trên, thành viên không cần kê khai thời hạn góp vốn. 
4
 Trƣờng hợp đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thì không cần chữ ký tại phần này.
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39. Đăng ký thay đổi ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty trách 

nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần. Mã số TTHC: 2.002010.000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 

- Bƣớc 1: Ngƣời nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác 

thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí 

đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Bƣớc 2: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, ngƣời 

nộp hồ sơ sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng 

thông tin điện tử. 

- Bƣớc 3: Trong thời gian 02 ngày làm việc, trƣờng hợp hồ sơ đủ điều 

kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp đăng 

ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh 

nghiệp. Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đủ điều kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng 

Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp 

để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh 

doanh: 

- Bƣớc 1: Ngƣời nộp hồ sơ sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê 

khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí đăng ký doanh nghiệp theo quy 

trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn) . Trƣờng hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng 

ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh 

doanh, văn bản ủy quyền phải có thông tin liên hệ của ngƣời ủy quyền để xác 

thực việc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử. 

- Bƣớc 2: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời nộp hồ sơ sẽ 

nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện 

tử. 

- Bƣớc 3: Trong thời gian 02 ngày làm việc, Phòng Đăng ký kinh doanh 

cấp đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp trong trƣờng hợp hồ sơ đủ điều 

kiện và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng 

hợp hồ sơ chƣa đủ điều kiện, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua 

mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

* Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp 

- Việc đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp đƣợc thực hiện tại 

thời điểm doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.  

b) Cách thức thực hiện:  

Ngƣời thành lập doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ủy quyền thực hiện đăng 

ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo phƣơng thức Đăng ký 

doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử tại: Địa chỉ: 
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https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn  

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ:  

Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm 

hữu hạn, công ty cổ phần: 

(i) Thông báo thay đổi ngƣời đại diện theo pháp luật. 

(ii) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với ngƣời đại diện theo pháp 

luật mới. 

(iii) Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên; nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp 

Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên 

về việc thay đổi ngƣời đại diện theo pháp luật; nghị quyết và bản sao biên bản 

họp Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thay đổi ngƣời đại 

diện theo pháp luật trong trƣờng hợp việc thay đổi ngƣời đại diện theo pháp luật 

làm thay đổi nội dung Điều lệ công ty; nghị quyết, quyết định và bản sao biên 

bản họp Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần trong trƣờng hợp việc thay 

đổi ngƣời đại diện theo pháp luật không làm thay đổi nội dung của Điều lệ công 

ty ngoài nội dung họ, tên, chữ ký của ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty 

quy định tại Điều 24 Luật Doanh nghiệp. 

Trường hợp đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật theo quy định 

tại khoản 6 Điều 12 Luật Doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn có 

hai thành viên: 

Hồ sơ đăng ký thay đổi ngƣời đại diện theo pháp luật bao gồm các giấy tờ 

quy định tại khoản 1 Điều 50 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP, trong đó, nghị 

quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đƣợc thay 

thế bằng bản sao văn bản xác nhận việc ngƣời đại diện theo pháp luật của công 

ty chết, mất tích, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp 

hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai 

nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cƣ trú, bị hạn chế hoặc 

mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị 

Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định: 

(i) Thông báo thay đổi ngƣời đại diện theo pháp luật. 

(ii) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với ngƣời đại diện theo pháp 

luật mới. 

(iii) Bản sao văn bản xác nhận việc ngƣời đại diện theo pháp luật của 

công ty chết, mất tích, đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang 

chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai 

nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cƣ trú, bị hạn chế hoặc 

mất năng lực hành vi dân sự, có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị 

Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định.  

Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy 

quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp: 
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- Trƣờng hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá 

nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ 

pháp lý của cá nhân đƣợc ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải 

công chứng, chứng thực. 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung 

cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký 

doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ 

tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân 

ngƣời đƣợc giới thiệu. 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bƣu chính không 

phải là bƣu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy 

quyền thực hiện nhƣ Trƣờng hợp ủy quyền cho tổ chức.  

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

đƣợc văn bản đề nghị. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - 

Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế 

hoạch và Đầu tƣ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Thông báo về việc sửa đổi, bổ 

sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 

h) Phí, lệ phí:  

- Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: 100.000 đồng/lần (Thông 

tƣ số 47/2019/TT-BTC). 

- Ngƣời nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp phí công bố nội dung đăng 

ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng hợp 

doanh nghiệp không đƣợc cấp đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ đƣợc 

hoàn trả phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Thông báo thay đổi ngƣời đại diện theo pháp luật (Phụ lục II-2, Thông tƣ 

số 01/2021/TT-BKHĐT). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:  

(i) Doanh nghiệp không đƣợc đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng 

ký doanh nghiệp trong các trƣờng hợp sau: 
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- Đã bị Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo về việc vi phạm của 

doanh nghiệp thuộc trƣờng hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

hoặc đã bị ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 

- Đang trong quá trình giải thể theo quyết định giải thể của doanh nghiệp; 

- Theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án hoặc Cơ quan điều 

tra, Thủ trƣởng, Phó Thủ trƣởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên quy định tại Bộ 

luật Tố tụng hình sự; 

- Doanh nghiệp đang trong tình trạng pháp lý “Không còn hoạt động kinh 

doanh tại địa chỉ đã đăng ký”. 

(ii) Doanh nghiệp đƣợc tiếp tục đăng ký, thông báo thay đổi nội dung 

đăng ký doanh nghiệp trong các trƣờng hợp sau: 

- Đã có biện pháp khắc phục những vi phạm theo yêu cầu trong Thông 

báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trƣờng hợp thu hồi Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp và đƣợc Phòng Đăng ký kinh doanh chấp nhận; 

- Phải đăng ký thay đổi một số nội dung đăng ký doanh nghiệp để phục vụ 

quá trình giải thể và hoàn tất bộ hồ sơ giải thể theo quy định. Trong trƣờng hợp 

này, hồ sơ đăng ký thay đổi phải kèm theo văn bản giải trình của doanh nghiệp 

về lý do đăng ký thay đổi; 

- Có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của các tổ chức, cá nhân gửi yêu cầu 

quy định tại điểm c khoản 1 Điều 65 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về việc cho 

phép tiếp tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; 

- Doanh nghiệp đã đƣợc chuyển tình trạng pháp lý từ “Không còn hoạt 

động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký” sang “Đang hoạt động”. 

(iii) Doanh nghiệp chịu trách nhiệm thông báo thay đổi nội dung đăng ký 

doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi. 

(iv) Trƣờng hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định 

của Tòa án hoặc Trọng tài thì tổ chức, cá nhân đề nghị thay đổi nội dung đăng 

ký doanh nghiệp gửi thông báo thay đổi nội dung đăng ký đến Cơ quan đăng ký 

kinh doanh có thẩm quyền trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày bản án, quyết định 

của Tòa án có hiệu lực pháp luật hoặc phán quyết của Trọng tài có hiệu lực. 

Kèm theo thông báo phải gồm bản sao bản án, quyết định của Tòa án có hiệu lực 

pháp luật hoặc phán quyết của Trọng tài có hiệu lực. 

(v) Ngƣời ký thông báo thay đổi ngƣời đại diện theo pháp luật là một 

trong các cá nhân sau đây: 

- Chủ tịch Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty 

trách nhiệm hữu hạn một thành viên; 

- Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai 

thành viên trở lên. Trƣờng hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên là ngƣời đại diện 

theo pháp luật thì ngƣời ký thông báo là Chủ tịch Hội đồng thành viên mới đƣợc 

Hội đồng thành viên bầu; 



513 

 

 

- Chủ tịch Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần. Trƣờng hợp Chủ 

tịch Hội đồng quản trị là ngƣời đại diện theo pháp luật thì ngƣời ký thông báo là 

Chủ tịch Hội đồng quản trị mới đƣợc Hội đồng quản trị bầu; 

- Trƣờng hợp Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị 

vắng mặt hoặc không thể thực hiện các quyền và nghĩa vụ của mình thì ngƣời ký 

thông báo thay đổi ngƣời đại diện theo pháp luật là ngƣời đƣợc Chủ tịch Hội 

đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền. Trƣờng hợp không có 

thành viên đƣợc ủy quyền hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch Hội 

đồng quản trị chết, mất tích, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang 

chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo 

dục bắt buộc, trốn khỏi nơi cƣ trú, bị hạn chế hoặc mất năng lực hành vi dân sự, 

có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi, bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức 

vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định thì ngƣời ký thông báo thay 

đổi ngƣời đại diện theo pháp luật là ngƣời đƣợc bầu tạm thời làm Chủ tịch Hội 

đồng thành viên, Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định tại khoản 4 Điều 56, 

khoản 3 Điều 80 và khoản 4 Điều 156 Luật Doanh nghiệp. 

(vi) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đƣợc tiếp nhận để nhập thông tin vào Hệ 

thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau: 

- Có đủ giấy tờ theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP; 

- Tên doanh nghiệp đã đƣợc điền vào Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội 

dung đăng ký doanh nghiệp; 

- Có địa chỉ liên lạc của ngƣời nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; 

- Đã nộp đủ phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định. 

(vii) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đƣợc chấp thuận khi 

có đầy đủ các yêu cầu sau: 

- Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó đƣợc kê khai đầy đủ 

theo quy định nhƣ hồ sơ bằng bản giấy và đƣợc thể hiện dƣới dạng văn bản điện 

tử. Tên văn bản điện tử phải đƣợc đặt tƣơng ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ 

bằng bản giấy. Ngƣời có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp 

hoặc cá nhân khác ký tên trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có thể sử dụng chữ 

ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và 

quét (scan) văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị 

định số 01/2021/NĐ-CP; 

- Các thông tin đăng ký doanh nghiệp đƣợc kê khai trên cổng thông tin 

quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải đầy đủ và chính xác theo các thông tin 

trong hồ sơ bằng bản giấy; có bao gồm thông tin về số điện thoại, thƣ điện tử 

của ngƣời nộp hồ sơ; 

- Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử phải đƣợc xác 

thực bằng chữ ký số hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của ngƣời có thẩm 

quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ngƣời có 

thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ủy quyền thực hiện thủ 

tục đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký 
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doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có các giấy tờ, tài liệu 

quy định tại Điều 12 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP. 

(viii) Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong thông báo thay 

đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong 

hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Việc đóng dấu đối với các tài liệu khác trong hồ sơ 

đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh 

nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục II-2 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

 
 TÊN DOANH NGHIỆP 

 

Số: ………….. 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

……, ngày…… tháng…… năm …… 

THÔNG BÁO 

Thay đổi ngƣời đại diện theo pháp luật  

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phƣớc 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ...................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  .................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số 

doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ……… 

Đăng ký thay đổi ngƣời đại diện theo pháp luật với các nội dung sau: 

Ngƣời đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi
1
: 

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):  ..................................... Giới tính:  ...........  

Chức danh:  ...................................................................................................  

Sinh ngày:  ...... / ...... / ......... Dân tộc:  .................  Quốc tịch:  ......................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:  

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: …………………………………………... 

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: …………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

Địa chỉ thƣờng trú: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  .....................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..........................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  .......................................  

Tỉnh/Thành phố:  ................................................................................  

Quốc gia:  ............................................................................................  

                                                           
1
 Ghi thông tin của tất cả ngƣời đại diện theo pháp luật trong trƣờng hợp sau khi thay đổi công ty có nhiều 

hơn 01 ngƣời đại diện theo pháp luật. 
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Địa chỉ liên lạc: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  .....................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..........................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  .......................................  

Tỉnh/Thành phố:  ................................................................................  

Quốc gia:  ............................................................................................  

Điện thoại (nếu có):  ......................... Email (nếu có):  ..................................  

Trƣờng hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng 

công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng 

ký doanh nghiệp. 

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính 

hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này. 
 
 

 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/ 

CHỦ TỊCH CÔNG TY/ 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 

(Ký và ghi họ tên)2 

                                                           
2
 - Chủ tịch Hội đồng thành viên/Chủ tịch công ty/Chủ tịch Hội đồng quản trị ký trực tiếp vào phần này.  

- Trƣờng hợp Chủ sở hữu công ty là tổ chức thì Chủ tịch công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng thành viên ký 

trực tiếp vào phần này.  

- Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời 

đƣợc chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 
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40. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp (đối 

với công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh). Mã số TTHC: 

2.002009.000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 

- Bƣớc 1: Ngƣời nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác 

thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí, 

lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng 

ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Bƣớc 2: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, ngƣời 

nộp hồ sơ sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng 

thông tin điện tử. 

- Bƣớc 3: Trong thời gian 02 ngày làm việc, trƣờng hợp hồ sơ đủ điều 

kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp đăng 

ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh 

nghiệp. Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đủ điều kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng 

Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp 

để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh 

doanh: 

- Bƣớc 1: Ngƣời nộp hồ sơ sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê 

khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo 

quy trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn) . Trƣờng hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng 

ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh 

doanh, văn bản ủy quyền phải có thông tin liên hệ của ngƣời ủy quyền để xác 

thực việc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử. 

- Bƣớc 2: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời nộp hồ sơ sẽ 

nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện 

tử. 

- Bƣớc 3: Trong thời gian 02 ngày làm việc, Phòng Đăng ký kinh doanh 

cấp đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp trong trƣờng hợp hồ sơ đủ điều 

kiện và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng 

hợp hồ sơ chƣa đủ điều kiện, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua 

mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

* Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp 

- Việc đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp đƣợc thực hiện tại 

thời điểm doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.  

b) Cách thức thực hiện:  

Ngƣời thành lập doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ủy quyền thực hiện đăng 

ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo phƣơng thức sau đây: 
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- Đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh; 

- Đăng ký doanh nghiệp qua dịch vụ bƣu chính; 

- Đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.  

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ:  

Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp 

danh đăng ký thay đổi vốn điều lệ:  

(i) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do ngƣời đại diện 

theo pháp luật của doanh nghiệp ký; 

(ii) Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên; nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Hội 

đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, 

công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc 

thay đổi vốn điều lệ; 

(iii) Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tƣ chấp thuận về việc góp vốn, 

mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài, tổ chức kinh tế có 

vốn đầu tƣ nƣớc ngoài đối với trƣờng hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp 

vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tƣ. 

Trường hợp công ty đăng ký thay đổi phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp 

của thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của thành 

viên hợp danh công ty hợp danh: 

(i) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do ngƣời đại diện 

theo pháp luật của doanh nghiệp ký; 

(ii) Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở 

lên; danh sách thành viên công ty hợp danh, trong đó không bao gồm nội dung 

kê khai về thành viên góp vốn. Các danh sách phải bao gồm chữ ký của các 

thành viên có phần vốn góp thay đổi, không bắt buộc phải có chữ ký của thành 

viên có phần vốn góp không thay đổi. 

(iii) Hợp đồng chuyển nhƣợng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc 

chuyển nhƣợng trong trƣờng hợp chuyển nhƣợng phần vốn góp; Hợp đồng tặng 

cho trong trƣờng hợp tặng cho phần vốn góp; 

(iv) Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tƣ chấp thuận về việc góp vốn, 

mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài, tổ chức kinh tế có 

vốn đầu tƣ nƣớc ngoài đối với trƣờng hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp 

vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tƣ. 

Trường hợp Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chào bán cổ phần để 

tăng vốn điều lệ, đồng thời giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký 

tăng vốn điều lệ sau khi kết thúc mỗi đợt bán cổ phần 
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(i) Thông báo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 51 Nghị định số 

01/2021/NĐ-CP: Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do ngƣời 

đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký. 

(ii) Nghị quyết và bản sao biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc 

chào bán cổ phần để tăng vốn điều lệ, trong đó nêu rõ số lƣợng cổ phần chào 

bán và giao Hội đồng quản trị thực hiện thủ tục đăng ký tăng vốn điều lệ sau khi 

kết thúc mỗi đợt bán cổ phần; 

(iii) Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng quản trị 

công ty cổ phần về việc đăng ký tăng vốn điều lệ công ty sau khi kết thúc mỗi 

đợt bán cổ phần. 

Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên giảm vốn 

điều lệ theo quy định tại điểm a và điểm b khoản 3 Điều 68 Luật Doanh nghiệp: 

(i) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do ngƣời đại diện 

theo pháp luật của doanh nghiệp ký; 

(ii) Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành 

viên về việc thay đổi vốn điều lệ; 

(iii) Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tƣ chấp thuận về việc góp vốn, 

mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài, tổ chức kinh tế có 

vốn đầu tƣ nƣớc ngoài đối với trƣờng hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp 

vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tƣ. 

(iv) Báo cáo tài chính gần nhất với thời điểm quyết định giảm vốn điều lệ. 

Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy 

quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp: 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá 

nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ 

pháp lý của cá nhân đƣợc ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải 

công chứng, chứng thực. 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung 

cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký 

doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ 

tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân 

ngƣời đƣợc giới thiệu. 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bƣu chính công ích 

thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, nhân viên bƣu chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do 

doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bƣu chính công ích phát hành có chữ ký xác 

nhận của nhân viên bƣu chính và ngƣời có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng 

ký doanh nghiệp. 
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- Trƣờng hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bƣu chính không 

phải là bƣu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy 

quyền thực hiện nhƣ Trƣờng hợp ủy quyền cho tổ chức.  

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

đƣợc văn bản đề nghị. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - 

Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế 

hoạch và Đầu tƣ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Thông báo về việc sửa đổi, bổ 

sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 

h) Phí, lệ phí:  

- Lệ phí đăng ký doanh nghiệp: 50.000 đồng/lần (Thông tƣ số 

47/2019/TT-BTC). 

- Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: 100.000 đồng/lần (Thông 

tƣ số 47/2019/TT-BTC). 

- Miễn lệ phí đối với trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử (Thông tƣ số 

47/2019/TT-BTC). 

- Ngƣời nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp phí công bố nội dung đăng 

ký doanh nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký 

doanh nghiệp. Phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp có thể đƣợc nộp trực tiếp tại 

Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc chuyển vào tài khoản của Phòng Đăng ký kinh 

doanh hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp 

không đƣợc hoàn trả cho doanh nghiệp trong trƣờng hợp doanh nghiệp không 

đƣợc cấp đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng hợp doanh nghiệp không đƣợc cấp 

đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ đƣợc hoàn trả phí công bố nội dung 

đăng ký doanh nghiệp. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông 

tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT); 

- Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục I-6, 

Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT); 
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- Danh sách ngƣời đại diện theo pháp luật/ngƣời đại diện theo ủy quyền 

(trong trƣờng hợp thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên là tổ chức, 

Phụ lục I-10, Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT); 

- Danh sách thành viên công ty hợp danh (Phụ lục I-9, Thông tƣ số 

01/2021/TT-BKHĐT). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:  

(i) Doanh nghiệp không đƣợc đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng 

ký doanh nghiệp trong các trƣờng hợp sau: 

- Đã bị Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo về việc vi phạm của 

doanh nghiệp thuộc trƣờng hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

hoặc đã bị ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 

- Đang trong quá trình giải thể theo quyết định giải thể của doanh nghiệp; 

- Theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án hoặc Cơ quan điều 

tra, Thủ trƣởng, Phó Thủ trƣởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên quy định tại Bộ 

luật Tố tụng hình sự; 

- Doanh nghiệp đang trong tình trạng pháp lý “Không còn hoạt động kinh 

doanh tại địa chỉ đã đăng ký”. 

(ii) Doanh nghiệp đƣợc tiếp tục đăng ký, thông báo thay đổi nội dung 

đăng ký doanh nghiệp trong các trƣờng hợp sau: 

- Đã có biện pháp khắc phục những vi phạm theo yêu cầu trong Thông 

báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trƣờng hợp thu hồi Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp và đƣợc Phòng Đăng ký kinh doanh chấp nhận; 

- Phải đăng ký thay đổi một số nội dung đăng ký doanh nghiệp để phục vụ 

quá trình giải thể và hoàn tất bộ hồ sơ giải thể theo quy định. Trong trƣờng hợp 

này, hồ sơ đăng ký thay đổi phải kèm theo văn bản giải trình của doanh nghiệp 

về lý do đăng ký thay đổi; 

- Có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của các tổ chức, cá nhân gửi yêu cầu 

quy định tại điểm c khoản 1 Điều 65 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về việc cho 

phép tiếp tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; 

- Doanh nghiệp đã đƣợc chuyển tình trạng pháp lý từ “Không còn hoạt 

động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký” sang “Đang hoạt động”. 

(iii) Doanh nghiệp chịu trách nhiệm thông báo thay đổi nội dung đăng ký 

doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi. 

(iv) Trƣờng hợp giảm vốn điều lệ, doanh nghiệp phải cam kết bảo đảm 

thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn. 

(v) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đƣợc tiếp nhận để nhập thông tin vào Hệ 

thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau: 

- Có đủ giấy tờ theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP; 
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- Tên doanh nghiệp đã đƣợc điền vào Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội 

dung đăng ký doanh nghiệp; 

- Có địa chỉ liên lạc của ngƣời nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; 

- Đã nộp đủ phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định. 

(vi) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đƣợc chấp thuận khi 

có đầy đủ các yêu cầu sau: 

- Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó đƣợc kê khai đầy đủ 

theo quy định nhƣ hồ sơ bằng bản giấy và đƣợc thể hiện dƣới dạng văn bản điện 

tử. Tên văn bản điện tử phải đƣợc đặt tƣơng ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ 

bằng bản giấy. Ngƣời có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp 

hoặc cá nhân khác ký tên trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có thể sử dụng chữ 

ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và 

quét (scan) văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị 

định số 01/2021/NĐ-CP; 

- Các thông tin đăng ký doanh nghiệp đƣợc kê khai trên cổng thông tin 

quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải đầy đủ và chính xác theo các thông tin 

trong hồ sơ bằng bản giấy; có bao gồm thông tin về số điện thoại, thƣ điện tử 

của ngƣời nộp hồ sơ; 

- Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử phải đƣợc xác 

thực bằng chữ ký số hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của ngƣời có thẩm 

quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ngƣời có 

thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ủy quyền thực hiện thủ 

tục đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký 

doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có các giấy tờ, tài liệu 

quy định tại Điều 12 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP. 

(vii) Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong thông báo thay 

đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong 

hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Việc đóng dấu đối với các tài liệu khác trong hồ sơ 

đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh 

nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. 
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Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục II-1 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  
TÊN DOANH NGHIỆP 

 

Số: ………….. 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

……, ngày…… tháng…… năm …… 

THÔNG BÁO 

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp  

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phƣớc 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ....................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  .................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số 

doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ……… 

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở (chỉ kê khai trong trường hợp 

doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp hoặc sáp nhập 

doanh nghiệp, đánh dấu X vào ô thích hợp): 

- Đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp  

- Đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp  

Thông tin về doanh nghiệp bị sáp nhập (chỉ kê khai trong trường hợp 

doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp): 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ....................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  .................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số 

doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ……… 

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với 

doanh nghiệp bị sáp nhập và các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh 

doanh của doanh nghiệp bị sáp nhập. 

- Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, 

phƣờng, thị trấn biên giới; xã, phƣờng, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh 

hƣởng đến quốc phòng, an ninh
77

:    Có       Không 

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/thông báo 

thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp nhƣ sau: 

                                                           
77

 Kê khai trong trƣờng hợp có nhà đầu tƣ nƣớc ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh 

nghiệp dẫn đến thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. 
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(Doanh nghiệp chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký/ 

thông báo thay đổi và gửi kèm) 
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ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP 

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt sau khi thay đổi (ghi bằng chữ in 

hoa):  ........................................................................................................................  

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nƣớc ngoài sau khi thay đổi (nếu có): 

 .................................................................................................................................  

Tên doanh nghiệp viết tắt sau khi thay đổi (nếu có): ....................................  

 .................................................................................................................................  

 



527 

 

 

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH  

Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ................................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ....................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  .................................................  

Tỉnh/Thành phố:  

Điện thoại:  ..................................................... Fax (nếu có):  ........................  

Email (nếu có):  .............................................. Website (nếu có):  .................  

Đồng thời thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế (Đánh dấu X vào ô vuông 

nếu doanh nghiệp thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế tương ứng với địa chỉ 

trụ sở chính). 

- Doanh nghiệp nằm trong (Đánh dấu X vào ô vuông tương ứng nếu doanh 

nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp/khu chế xuất/khu 

kinh tế/khu công nghệ cao): 

Khu công nghiệp  

Khu chế xuất  

Khu kinh tế  

Khu công nghệ cao  

Doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tƣ nhân cam kết trụ sở doanh nghiệp 

thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp/chủ doanh 

nghiệp tƣ nhân và đƣợc sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật. 
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ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH/ 

THÀNH VIÊN HỢP DANH CÔNG TY HỢP DANH 

Trƣờng hợp thay đổi thành viên công ty TNHH: kê khai Danh sách thành 

viên công ty TNHH theo Phụ lục I-6 và Danh sách ngƣời đại diện theo pháp 

luật/ngƣời đại diện theo uỷ quyền của thành viên là tổ chức theo Phụ lục I-10 

ban hành kèm theo Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT, nếu có. 

Trƣờng hợp thay đổi thành viên hợp danh công ty hợp danh: kê khai Danh 

sách thành viên hợp danh theo Phụ lục I-9 (Không kê khai nội dung thông tin về 

thành viên góp vốn của công ty hợp danh). 

 



529 

 

 

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ, PHẦN VỐN GÓP, 

TỶ LỆ PHẦN VỐN GÓP 

1. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty:  

Vốn điều lệ đã đăng ký (bằng số, bằng chữ, VNĐ):  ....................................  

Vốn điều lệ sau khi thay đổi (bằng số, bằng chữ, VNĐ):  ............................  

Giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền nƣớc ngoài (nếu có, ghi bằng số, loại 

ngoại tệ):  .................................................................................................................  

Có hiển thị thông tin về giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền tệ nƣớc ngoài 

trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không?   Có          Không  

Thời điểm thay đổi vốn:  ...............................................................................  

Hình thức tăng, giảm vốn:  ...........................................................................  

Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn điều lệ:  

STT Tài sản góp vốn 

Giá trị vốn của từng tài sản 

trong vốn điều lệ (bằng số, 

VNĐ) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Đồng Việt Nam   

2 

Ngoại tệ tự do chuyển đổi 

(ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền 

được góp bằng mỗi loại 

ngoại tệ) 

  

3 Vàng   

4 Quyền sử dụng đất   

5 Quyền sở hữu trí tuệ   

6 

Các tài sản khác (ghi rõ loại 

tài sản, số lượng và giá trị 

còn lại của mỗi loại tài 

sản, có thể lập thành danh 

mục riêng kèm theo hồ sơ 

đăng ký doanh nghiệp) 

  

Tổng số   

Thông tin về cổ phần (chỉ kê khai đối với công ty cổ phần): 

Mệnh giá cổ phần:  ........................................................................................  

STT Loại cổ phần Số 

lƣợng 

Giá trị (bằng 

số, VNĐ) 

Tỉ lệ so với  

vốn điều lệ 
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(%) 

1 Cổ phần phổ thông    

2 Cổ phần ƣu đã biểu quyết    

3 Cổ phần ƣu đã cổ tức    

4 Cổ phần ƣu đãi hoàn lại    

5 Các cổ phần ƣu đãi khác    

Tổng số    

2. Đăng ký thay đổi phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp công ty TNHH, 

công ty hợp danh: 

Kê khai phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp mới của thành viên công ty 

TNHH hai thành viên trở lên/thành viên hợp danh công ty hợp danh theo mẫu 

tương ứng tại các Phụ lục I-6, Phụ lục I-9 ban hành kèm theo Thông tư số 

01/2021/TT-BKHĐT. 

(Đối với thành viên có phần vốn góp không thay đổi, trong danh sách 

thành viên không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên đó). 
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THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH
1 

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp 

doanh nghiệp thông báo bổ sung ngành, nghề kinh doanh vào danh sách ngành, 

nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh): 

STT Tên ngành, nghề 

kinh doanh  

đƣợc bổ sung 

Mã 

ngành 

Ngành, nghề kinh doanh chính (Trường 

hợp ngành, nghề kinh doanh được bổ sung 

là ngành, nghề kinh doanh chính thì đánh 

dấu X để chọn một trong các ngành, nghề 

đã kê khai) 

    

2. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp doanh 

nghiệp thông báo bỏ ngành, nghề kinh doanh khỏi danh sách ngành, nghề kinh 

doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh): 

STT Tên ngành, nghề kinh doanh  

đƣợc bỏ khỏi danh sách đã đăng ký 

Mã ngành Ghi chú 

    

3. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường 

hợp doanh nghiệp thông báo thay đổi nội dung chi tiết của ngành, nghề kinh 

doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh): 

STT Tên ngành, 

nghề kinh 

doanh  

đƣợc sửa đổi 

chi tiết 

Mã 

ngành 

Ngành, nghề kinh doanh chính (Trường 

hợp ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi 

là ngành, nghề kinh doanh chính thì đánh 

dấu X để chọn một trong các ngành, nghề 

đã kê khai) 

    

Lƣu ý:  

- Trƣờng hợp doanh nghiệp thay đổi ngành, nghề kinh doanh từ ngành 

này sang ngành khác, doanh nghiệp kê khai đồng thời tại mục 1, 2 nêu trên, cụ 

thể nhƣ sau: kê khai ngành, nghề kinh doanh mới tại mục 1; kê khai ngành, nghề 

kinh doanh cũ tại mục 2. 

                                                           
1
 - Doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm; 

- Các ngành, nghề cấm đầu tƣ kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tƣ; 

- Đối với ngành, nghề đầu tƣ kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ đƣợc kinh doanh khi có đủ điều 

kiện theo quy định. Danh mục ngành, nghề đầu tƣ kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm 

theo Luật Đầu tƣ. 
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- Trƣờng hợp doanh nghiệp thay đổi ngành, nghề kinh doanh chính từ 

ngành này sang ngành khác nhƣng không thay đổi danh sách ngành, nghề kinh 

doanh đã đăng ký, doanh nghiệp thực hiện cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký 

doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 63 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP 

ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. 

- Trƣờng hợp chỉ bỏ ngành, nghề kinh doanh chính mà không bổ sung 

thêm ngành, nghề kinh doanh mới và chọn một ngành, nghề kinh doanh khác 

trong số các ngành, nghề kinh doanh còn lại đã đăng ký làm ngành, nghề kinh 

doanh chính thì đồng thời kê khai tại mục 2, 3 nêu trên, cụ thể nhƣ sau: kê khai 

ngành, nghề kinh doanh bị bỏ tại mục 2; kê khai ngành, nghề kinh doanh chính 

mới tại mục 3. 
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ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƢ 

CỦA CHỦ DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN 

Vốn đầu tƣ đã đăng ký (bằng số; bằng chữ; VNĐ):  ....................................  

Vốn đầu tƣ sau khi thay đổi (bằng số; bằng chữ; VNĐ):  ............................  

Giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền nƣớc ngoài (nếu có, bằng số, loại 

ngoại tệ): .................................................................................................................  

Có hiển thị thông tin về giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền tệ nƣớc ngoài 

trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không? Có           Không 

Thời điểm thay đổi vốn:  ...............................................................................  

Hình thức tăng, giảm vốn:  ............................................................................  

Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn đầu tƣ:  

STT Tài sản góp vốn Giá trị vốn của từng tài sản 

trong vốn đầu tƣ (bằng số, 

VNĐ) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Đồng Việt Nam   

2 Ngoại tệ tự do chuyển đổi 

(ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền 

được góp bằng mỗi loại 

ngoại tệ) 

  

3 Vàng   

4 Quyền sử dụng đất   

5 Quyền sở hữu trí tuệ   

6 Các tài sản khác (ghi rõ 

loại tài sản, số lượng và 

giá trị còn lại của mỗi 

loại tài sản, có thể lập 

thành danh mục riêng kèm 

theo hồ sơ đăng ký doanh 
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nghiệp) 

Tổng số   
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THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO UỶ QUYỀN  

CỦA CHỦ SỞ HỮU, THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

LÀ TỔ CHỨC/CỔ ĐÔNG LÀ TỔ CHỨC NƢỚC NGOÀI 

Thông tin về ngƣời đại diện theo uỷ quyền sau khi thay đổi (kê theo Phụ lục I-10 

ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm. 
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THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP,  

CỔ ĐÔNG LÀ NHÀ ĐẦU TƢ NƢỚC NGOÀI CÔNG TY CỔ PHẦN 

Trƣờng hợp thay đổi thông tin về cổ đông sáng lập (kê khai theo Phụ lục 

I-7 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (Đối với cổ 

đông sáng lập có phần vốn góp không thay đổi, trong danh sách cổ đông sáng 

lập không bắt buộc phải có chữ ký của cổ đông sáng lập đó). 

Trƣờng hợp thay đổi cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài, thay đổi thông tin 

về cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài (kê khai theo Phụ lục I-8 ban hành kèm 

theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (Đối với cổ đông có phần vốn 

góp không thay đổi, trong danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài không 

bắt buộc phải có chữ ký của cổ đông đó). 
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THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ 

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế 

1 Thông tin về Giám đốc/Tổng giám đốc (nếu có): 

Họ và tên Giám đốc/Tổng giám đốc: ……………………………. 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

2 Thông tin về Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán (nếu có)
1
: 

Họ và tên Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán: ……………………………. 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

3 Địa chỉ nhận thông báo thuế: 

Số nhà, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ………………………………… 

Xã/Phƣờng/Thị trấn: …………………………………………………… 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………… 

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………. 

Điện thoại (nếu có): ………………….Fax (nếu có):……………….. 

Email (nếu có):……………………………………………………… 

4
 

Ngày bắt đầu hoạt động
2
: …../…../……. 

5 Hình thức hạch toán (Đánh dấu X vào một trong hai ô “Hạch toán độc 

lập” hoặc “Hạch toán phụ thuộc”. Trường hợp tích chọn ô “Hạch toán 

độc lập” mà thuộc đối tượng phải lập và gửi báo cáo tài chính hợp nhất 

cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì tích chọn thêm ô “Có báo 

cáo tài chính hợp nhất”):  

Hạch toán độc lập   Có báo cáo tài chính hợp nhất 

Hạch toán phụ thuộc    
 

6 Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày …..…./.……. đến ngày …..…/..…….
3
 

(Ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán) 

7 Tổng số lao động: ...................................................................... 

8 Có hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M không? 

                                                           
1
 Trƣờng hợp doanh nghiệp kê khai hình thức hạch toán là Hạch toán độc lập tại chỉ tiêu 5 thì bắt buộc 

phải kê khai thông tin về Kế toán trƣởng/phụ trách kế toán tại chỉ tiêu 2. 
2
 Trƣờng hợp doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau ngày bắt đầu hoạt động 

đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 
3
 - Trƣờng hợp niên độ kế toán theo năm dƣơng lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12.  

- Trƣờng hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dƣơng lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ 

kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý.  

- Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp. 
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Có Không 
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Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung 

đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp đối với các thông tin thay đổi nêu trên. 

(Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy xác 

nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp). 

Trƣờng hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng 

công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng 

ký doanh nghiệp. 

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính 

hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này. 

Ngƣời ký tại Thông báo này cam kết là ngƣời có quyền và nghĩa vụ thực 

hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 
 

 NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  

CỦA DOANH NGHIỆP  

(Ký và ghi họ tên)1  

 

  

                                                           
1
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.  

Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời đƣợc 

chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục I-6 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN 

S

T

T 

Tên 

thành 

viên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

đối với 

thành 

viên là cá 

nhân 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Địa chỉ liên lạc 

đối với thành viên 

là cá nhân; địa chỉ 

trụ sở chính đối 

với thành viên là 

tổ chức 

Loại giấy tờ, số, 

ngày cấp, cơ 

quan cấp Giấy 

tờ pháp lý của 

cá nhân/tổ chức 

Vốn góp Thời 

hạn 

góp 

vốn
3 

Chữ 

ký của 

thành 

viên
4 

Ghi 

chú
 

Phần vốn góp
1
 (bằng 

số; VNĐ và giá trị 

tương đương theo đơn 

vị tiền nước ngoài: 

bằng số, loại ngoại tệ, 

nếu có) 

Tỷ lệ 

(%) 

Loại tài 

sản, số 

lƣợng, giá 

trị tài sản 

góp vốn
2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              
 

……, ngày……tháng……năm…… 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CỦA CÔNG TY 
(Ký và ghi họ tên)

5 

 

  

                                                           
1
 Ghi phần vốn góp của từng thành viên. Giá trị ghi bằng số theo đơn vị VNĐ và giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền nƣớc ngoài, ghi bằng số, loại ngoại tệ (nếu có). 

2
 Loại tài sản góp vốn bao gồm: Đồng Việt Nam; Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền đƣợc góp bằng mỗi loại ngoại tệ); Vàng; Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, 

bí quyết kỹ thuật; Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lƣợng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản). 

Có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 
3 
- Trƣờng hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp, thời hạn góp vốn là thời hạn thành viên dự kiến hoàn thành việc góp vốn. 

- Trƣờng hợp đăng ký tăng vốn điều lệ, thời hạn góp vốn là thời điểm thành viên hoàn thành việc góp vốn. 

- Các trƣờng hợp khác ngoài các trƣờng hợp nêu trên, thành viên không cần kê khai thời hạn góp vốn. 
4
  - Thành viên là cá nhân ký trực tiếp vào phần này. 

- Đối với thành viên là tổ chức thì kê khai thêm thông tin ngƣời đại diện theo pháp luật hoặc ngƣời đại diện theo ủy quyền theo mẫu tại Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT. 

- Trƣờng hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thành viên có phần vốn góp không thay đổi không bắt buộc phải ký vào phần này. 

- Trƣờng hợp đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thì không cần chữ ký tại phần này. 
5
 - Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.  

- Trƣờng hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi ngƣời đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần này.  

- Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời đƣợc chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục I-9 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY HỢP DANH 

S

T

T 

Tên thành viên Ngày, 

tháng, năm 

sinh đối 

với thành 

viên là cá 

nhân 

Giớití

nh 

Quốctị

ch 

Dânt

ộc 

Địa chỉ 

liên lạc đối 

với thành 

viên là cá 

nhân; địa 

chỉ trụ sở 

chính đối 

với tổ chức 

Địa chỉ thƣờng trú 

đối với cá nhân; địa 

chỉ trụ sở chính đối 

với tổ chức 

Loại, số, ngày, 

cơ quan cấp 

Giấy tờ pháp lý 

của cá nhân/tổ 

chức 

Vốn góp Thời hạn 

góp vốn
3 

Chữ ký 

của 

thành 

viên
4 

Ghi chú 

Phần vốn góp
 78

 

(bằng số; VNĐ và 

giá trị tương đương 

theo đơn vị tiền nước 

ngoài, nếu có)
 

Tỷ lệ 

(%) 

Loại tài 

sản, số 

lƣợng, giá 

trị tài sản 

góp vốn
79

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 A.Thànhviên hợp 

danh 

             

 B.Thànhviên góp 

vốn (nếu có) 

             

 

                                                           
78

 Ghi phần vốn góp của từng thành viên. Tài sản hình thành phần vốn góp của từng thành viên cần đƣợc liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn; số lƣợng từng loại tài sản góp vốn; giá trị 

còn lại của từng loại tài sản góp vốn; thời điểm góp vốn của từng loại tài sản. 
79

 Loại tài sản góp vốn bao gồm: 

- Đồng Việt Nam 

- Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền đƣợc góp bằng mỗi loại ngoại tệ) 

- Vàng 

- Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật 

- Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lƣợng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản) 

Có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 
3 
- Trƣờng hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp, thời hạn góp vốn là thời hạn thành viên dự kiến hoàn thành việc góp vốn. 

- Trƣờng hợp đăng ký tăng vốn điều lệ, thời hạn góp vốn là thời điểm thành viên hoàn thành việc góp vốn. 

- Các trƣờng hợp khác ngoài các trƣờng hợp nêu trên, thành viên không cần kê khai thời hạn góp vốn. 
4
 Trƣờng hợp đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thì không cần chữ ký tại phần này.
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Phụ lục I-10 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  

DANH SÁCH NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO UỶ QUYỀN
80

  

S

T

T 

Chủ sở 

hữu/Thành viên 

công ty 

TNHH/Cổ đông 

sáng lập/Cổ 

đông là tổ chức 

nƣớc ngoài 

Tên ngƣời 

đại diện theo 

pháp 

luật/ngƣời đại 

diện theo uỷ 

quyền 

Ngày, 

tháng, 

năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Địa chỉ 

liên lạc 

Số, ngày cấp, cơ 

quan cấp Giấy tờ 

pháp lý của cá 

nhân 

Vốn đƣợc uỷ quyền
81

 Chữ ký của 

ngƣời đại diện 

theo pháp 

luật/ngƣời đại 

diện theo uỷ 

quyền
82

 

Ghi chú
 

Tổng giá trị vốn đƣợc 

đại diện (bằng số; 

VNĐ và giá trị 

tương đương theo 

đơn vị tiền nước 

ngoài, nếu có) 

Tỷ lệ 

(%) 

Thời 

điểm đại 

diện phần 

vốn  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

          

 

  

 

  

 
……, ngày……tháng……năm…… 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/ 

CHỦ TỊCH CÔNG TY/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/ 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY 

(Ký và ghi họ tên)
83 

                                                           
80

 Áp dụng cho Chủ sở hữu/Thành viên công ty TNHH/Cổ đông sáng lập/Cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài là tổ chức. Doanh nghiệp lựa chọn kê khai ngƣời đại diện theo pháp luật hoặc 

ngƣời đại diện theo uỷ quyền. 
81

 Không phải kê khai phần này đối với trƣờng hợp kê khai ngƣời đại diện theo pháp luật. 
82

 Ngƣời đƣợc kê khai thông tin ký vào phần này.  

Ngƣời đại diện theo uỷ quyền không thay đổi không bắt buộc phải ký vào phần này. 

Trƣờng hợp đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thì không cần chữ ký tại phần này. 
83

 - Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.  

- Trƣờng hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi ngƣời đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch công ty/Chủ tịch Hội đồng thành viên/Chủ tịch Hội đồng 

quản trị của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần này.  

- Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời đƣợc chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 
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41. Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai 

thành viên trở lên. Mã số TTHC: 2.002008.000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Trƣờng hợp tiếp nhận thành viên mới dẫn đến tăng vốn điều lệ công ty; 

thay đổi thành viên do chuyển nhƣợng phần vốn góp; thay đổi thành viên do 

thừa kế; thay đổi thành viên do có thành viên không thực hiện cam kết góp vốn 

theo quy định tại Điều 47 Luật Doanh nghiệp; thay đổi thành viên do tặng cho 

phần vốn góp; thay đổi thành viên trong trƣờng hợp thành viên sử dụng phần 

vốn góp để trả nợ; thay đổi thành viên theo quyết định chia, tách, sáp nhập, hợp 

nhất công ty, công ty nộp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh 

nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính thông qua 

các trƣờng hợp sau: 

* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 

- Bƣớc 1: Ngƣời nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác 

thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí 

đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Bƣớc 2: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, ngƣời 

nộp hồ sơ sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng 

thông tin điện tử. 

- Bƣớc 3: Trong thời gian 02 ngày làm việc, trƣờng hợp hồ sơ đủ điều 

kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp đăng 

ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh 

nghiệp. Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đủ điều kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng 

Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp 

để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh 

doanh: 

- Bƣớc 1: Ngƣời nộp hồ sơ sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê 

khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí đăng ký doanh nghiệp theo quy 

trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn) . Trƣờng hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng 

ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh 

doanh, văn bản ủy quyền phải có thông tin liên hệ của ngƣời ủy quyền để xác 

thực việc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử. 

- Bƣớc 2: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời nộp hồ sơ sẽ 

nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện 

tử. 

- Bƣớc 3: Trong thời gian 02 ngày làm việc, Phòng Đăng ký kinh doanh 

cấp đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp trong trƣờng hợp hồ sơ đủ điều 

kiện và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng 
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hợp hồ sơ chƣa đủ điều kiện, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua 

mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

* Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp 

- Việc đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp đƣợc thực hiện tại 

thời điểm doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.  

b) Cách thức thực hiện:  

Ngƣời thành lập doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ủy quyền thực hiện đăng 

ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo phƣơng thức Đăng ký 

doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử tại: Địa chỉ: 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn  

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ:  

Trường hợp tiếp nhận thành viên mới dẫn đến tăng vốn điều lệ công ty: 

(i) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do ngƣời đại diện 

theo pháp luật của doanh nghiệp ký; 

(ii) Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở 

lên. Danh sách thành viên phải bao gồm chữ ký của thành viên mới và thành 

viên có phần vốn góp thay đổi, không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên có 

phần vốn góp không thay đổi; 

(iii) Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên 

về việc tiếp nhận thành viên mới; 

(iv) Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới của công ty; 

(v) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trƣờng hợp thành viên mới 

là cá nhân hoặc bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức, bản sao giấy tờ pháp lý của 

cá nhân đối với ngƣời đại diện theo ủy quyền và bản sao văn bản cử ngƣời đại 

diện theo ủy quyền trong trƣờng hợp thành viên mới là tổ chức. 

Đối với thành viên là tổ chức nƣớc ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của 

tổ chức phải đƣợc hợp pháp hóa lãnh sự; 

(vi) Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tƣ chấp thuận về việc góp vốn, 

mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài, tổ chức kinh tế có 

vốn đầu tƣ nƣớc ngoài đối với trƣờng hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp 

vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tƣ. 

Trường hợp thay đổi thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp: 

(i) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do ngƣời đại diện 

theo pháp luật của doanh nghiệp ký; 

(ii) Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở 

lên. Danh sách thành viên phải bao gồm chữ ký của thành viên mới và thành 

viên có phần vốn góp thay đổi, không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên có 

phần vốn góp không thay đổi; 
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(iii) Hợp đồng chuyển nhƣợng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc 

chuyển nhƣợng; 

(iv) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trƣờng hợp thành viên mới 

là cá nhân hoặc bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức, bản sao giấy tờ pháp lý của 

cá nhân đối với ngƣời đại diện theo ủy quyền và bản sao văn bản cử ngƣời đại 

diện theo ủy quyền trong trƣờng hợp thành viên mới là tổ chức. 

Đối với thành viên là tổ chức nƣớc ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của 

tổ chức phải đƣợc hợp pháp hóa lãnh sự; 

(v) Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tƣ chấp thuận về việc góp vốn, mua 

cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài, tổ chức kinh tế có vốn 

đầu tƣ nƣớc ngoài đối với trƣờng hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, 

mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tƣ. 

Trường hợp thay đổi thành viên do thừa kế: 

(i) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do ngƣời đại diện 

theo pháp luật của doanh nghiệp ký; 

(ii) Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở 

lên. Danh sách thành viên phải bao gồm chữ ký của thành viên mới và thành 

viên có phần vốn góp thay đổi, không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên có 

phần vốn góp không thay đổi; 

(iii) Bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của ngƣời thừa kế; 

(iv) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trƣờng hợp ngƣời thừa kế 

là cá nhân hoặc bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức, bản sao giấy tờ pháp lý của 

cá nhân đối với ngƣời đại diện theo ủy quyền và bản sao văn bản cử ngƣời đại 

diện theo ủy quyền trong trƣờng hợp ngƣời thừa kế là tổ chức. 

Đối với thành viên là tổ chức nƣớc ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của 

tổ chức phải đƣợc hợp pháp hóa lãnh sự. 

Trường hợp đăng ký thay đổi thành viên do có thành viên không thực hiện 

cam kết góp vốn theo quy định tại Điều 47 Luật Doanh nghiệp: 

(i) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do ngƣời đại diện 

theo pháp luật của doanh nghiệp ký; 

(ii) Danh sách thành viên còn lại của công ty. Danh sách thành viên phải 

bao gồm chữ ký của thành viên có phần vốn góp thay đổi, không bắt buộc phải 

có chữ ký của thành viên có phần vốn góp không thay đổi; 

(iii) Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên 

về việc thay đổi thành viên do không thực hiện cam kết góp vốn. 

Đăng ký thay đổi thành viên do tặng cho phần vốn góp: 

(i) Trƣờng hợp ngƣời đƣợc tặng cho phần vốn góp thuộc đối tƣợng quy 

định tại điểm a khoản 6 Điều 53 Luật Doanh nghiệp, hồ sơ đăng ký doanh 

nghiệp bao gồm các giấy tờ quy định tại khoản 2 Điều 52 Nghị định số 
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01/2021/NĐ-CP, trong đó, hợp đồng chuyển nhƣợng hoặc các giấy tờ chứng 

minh hoàn tất việc chuyển nhƣợng đƣợc thay bằng hợp đồng tặng cho phần vốn 

góp: 

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do ngƣời đại diện 

theo pháp luật của doanh nghiệp ký; 

- Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở 

lên. Danh sách thành viên phải bao gồm chữ ký của thành viên mới và thành 

viên có phần vốn góp thay đổi, không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên có 

phần vốn góp không thay đổi; 

- Hợp đồng tặng cho phần vốn góp; 

- Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trƣờng hợp thành viên mới là 

cá nhân hoặc bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức, bản sao giấy tờ pháp lý của cá 

nhân đối với ngƣời đại diện theo ủy quyền và bản sao văn bản cử ngƣời đại diện 

theo ủy quyền trong trƣờng hợp thành viên mới là tổ chức. 

Đối với thành viên là tổ chức nƣớc ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của 

tổ chức phải đƣợc hợp pháp hóa lãnh sự; 

- Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tƣ chấp thuận về việc góp vốn, mua 

cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài, tổ chức kinh tế có vốn 

đầu tƣ nƣớc ngoài đối với trƣờng hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, 

mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tƣ. 

(ii) Trƣờng hợp ngƣời đƣợc tặng cho phần vốn góp thuộc đối tƣợng quy 

định tại điểm b khoản 6 Điều 53 Luật Doanh nghiệp, hồ sơ đăng ký doanh 

nghiệp bao gồm các giấy tờ quy định tại khoản 1 Điều 52 Nghị định số 

01/2021/NĐ-CP, trong đó, giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên mới 

của công ty đƣợc thay bằng hợp đồng tặng cho phần vốn góp: 

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do ngƣời đại diện 

theo pháp luật của doanh nghiệp ký; 

- Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở 

lên. Danh sách thành viên phải bao gồm chữ ký của thành viên mới và thành 

viên có phần vốn góp thay đổi, không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên có 

phần vốn góp không thay đổi; 

- Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên về 

việc tiếp nhận thành viên mới; 

- Hợp đồng tặng cho phần vốn góp; 

- Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trƣờng hợp thành viên mới là 

cá nhân hoặc bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức, bản sao giấy tờ pháp lý của cá 

nhân đối với ngƣời đại diện theo ủy quyền và bản sao văn bản cử ngƣời đại diện 

theo ủy quyền trong trƣờng hợp thành viên mới là tổ chức. 

Đối với thành viên là tổ chức nƣớc ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của 

tổ chức phải đƣợc hợp pháp hóa lãnh sự; 
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- Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tƣ chấp thuận về việc góp vốn, mua 

cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài, tổ chức kinh tế có vốn 

đầu tƣ nƣớc ngoài đối với trƣờng hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, 

mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tƣ. 

Đăng ký thay đổi thành viên trong trường hợp thành viên sử dụng phần 

vốn góp để trả nợ: 

(i) Trƣờng hợp công ty đăng ký thay đổi thành viên do thành viên sử dụng 

phần vốn góp để trả nợ và ngƣời nhận thanh toán đƣợc Hội đồng thành viên 

chấp thuận trở thành thành viên công ty theo quy định tại điểm a khoản 7 Điều 

53 Luật Doanh nghiệp, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bao gồm các giấy tờ quy 

định tại khoản 1 Điều 52 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP, trong đó, giấy tờ xác 

nhận việc góp vốn của thành viên mới của công ty đƣợc thay bằng hợp đồng về 

việc vay nợ và các giấy tờ thể hiện việc sử dụng phần vốn góp để trả nợ: 

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do ngƣời đại diện 

theo pháp luật của doanh nghiệp ký; 

- Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở 

lên. Danh sách thành viên phải bao gồm chữ ký của thành viên mới và thành 

viên có phần vốn góp thay đổi, không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên có 

phần vốn góp không thay đổi; 

- Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên về 

việc tiếp nhận thành viên mới; 

- Hợp đồng về việc vay nợ và các giấy tờ thể hiện việc sử dụng phần vốn 

góp để trả nợ; 

- Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trƣờng hợp thành viên mới là 

cá nhân hoặc bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức, bản sao giấy tờ pháp lý của cá 

nhân đối với ngƣời đại diện theo ủy quyền và bản sao văn bản cử ngƣời đại diện 

theo ủy quyền trong trƣờng hợp thành viên mới là tổ chức. 

Đối với thành viên là tổ chức nƣớc ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của 

tổ chức phải đƣợc hợp pháp hóa lãnh sự; 

- Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tƣ chấp thuận về việc góp vốn, mua 

cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài, tổ chức kinh tế có vốn 

đầu tƣ nƣớc ngoài đối với trƣờng hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, 

mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tƣ. 

(ii) Trƣờng hợp công ty đăng ký thay đổi thành viên do thành viên sử 

dụng phần vốn góp để trả nợ và ngƣời nhận thanh toán sử dụng phần vốn góp đó 

để chào bán và chuyển nhƣợng cho ngƣời khác theo quy định tại điểm b khoản 7 

Điều 53 Luật Doanh nghiệp, hồ sơ đăng ký doanh nghiệp bao gồm các giấy tờ 

quy định tại khoản 2 Điều 52 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP kèm theo hợp đồng 

về việc vay nợ và các giấy tờ thể hiện việc sử dụng phần vốn góp để trả nợ: 
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- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do ngƣời đại diện 

theo pháp luật của doanh nghiệp ký; 

- Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở 

lên. Danh sách thành viên phải bao gồm chữ ký của thành viên mới và thành 

viên có phần vốn góp thay đổi, không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên có 

phần vốn góp không thay đổi; 

- Hợp đồng chuyển nhƣợng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc 

chuyển nhƣợng; 

- Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trƣờng hợp thành viên mới là 

cá nhân hoặc bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức, bản sao giấy tờ pháp lý của cá 

nhân đối với ngƣời đại diện theo ủy quyền và bản sao văn bản cử ngƣời đại diện 

theo ủy quyền trong trƣờng hợp thành viên mới là tổ chức. 

Đối với thành viên là tổ chức nƣớc ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của 

tổ chức phải đƣợc hợp pháp hóa lãnh sự; 

- Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tƣ chấp thuận về việc góp vốn, mua 

cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài, tổ chức kinh tế có vốn 

đầu tƣ nƣớc ngoài đối với trƣờng hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, 

mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tƣ. 

- Hợp đồng về việc vay nợ và các giấy tờ thể hiện việc sử dụng phần vốn 

góp để trả nợ. 

Trường hợp thay đổi thành viên theo quyết định chia, tách công ty: 

(i) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do ngƣời đại diện 

theo pháp luật của doanh nghiệp ký; 

(ii) Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở 

lên. Danh sách thành viên phải bao gồm chữ ký của thành viên mới và thành 

viên có phần vốn góp thay đổi, không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên có 

phần vốn góp không thay đổi; 

(iii) Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên 

về việc tiếp nhận thành viên mới; 

(iv) Nghị quyết, quyết định chia công ty (trong trƣờng hợp thay đổi thành 

viên do chia công ty); Nghị quyết, quyết định tách công ty (trong trƣờng hợp 

thay đổi thành viên do tách công ty);  

(v) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trƣờng hợp thành viên mới 

là cá nhân hoặc bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức, bản sao giấy tờ pháp lý của 

cá nhân đối với ngƣời đại diện theo ủy quyền và bản sao văn bản cử ngƣời đại 

diện theo ủy quyền trong trƣờng hợp thành viên mới là tổ chức. 

Đối với thành viên là tổ chức nƣớc ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của 

tổ chức phải đƣợc hợp pháp hóa lãnh sự; 

(vi) Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tƣ chấp thuận về việc góp vốn, 

mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài, tổ chức kinh tế có 
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vốn đầu tƣ nƣớc ngoài đối với trƣờng hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp 

vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tƣ. 

Trường hợp thay đổi thành viên theo quyết định hợp nhất công ty: 

(i) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do ngƣời đại diện 

theo pháp luật của doanh nghiệp ký; 

(ii) Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở 

lên. Danh sách thành viên phải bao gồm chữ ký của thành viên mới và thành 

viên có phần vốn góp thay đổi, không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên có 

phần vốn góp không thay đổi; 

(iii) Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên 

về việc tiếp nhận thành viên mới; 

(iv) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trƣờng hợp thành viên mới 

là cá nhân hoặc bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức, bản sao giấy tờ pháp lý của 

cá nhân đối với ngƣời đại diện theo ủy quyền và bản sao văn bản cử ngƣời đại 

diện theo ủy quyền trong trƣờng hợp thành viên mới là tổ chức. 

Đối với thành viên là tổ chức nƣớc ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của 

tổ chức phải đƣợc hợp pháp hóa lãnh sự; 

(v) Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tƣ chấp thuận về việc góp vốn, mua 

cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài, tổ chức kinh tế có vốn 

đầu tƣ nƣớc ngoài đối với trƣờng hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, 

mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tƣ. 

(vi) Hợp đồng hợp nhất theo quy định tại Điều 200 Luật Doanh nghiệp;  

(vii) Nghị quyết, quyết định về việc thông qua hợp đồng hợp nhất công ty 

của các công ty bị hợp nhất và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với 

công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại 

hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thông qua hợp đồng hợp nhất 

để thành lập công ty mới. 

Trường hợp thay đổi thành viên theo quyết định sáp nhập công ty: 

(i) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do ngƣời đại diện 

theo pháp luật của doanh nghiệp ký; 

(ii) Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở 

lên. Danh sách thành viên phải bao gồm chữ ký của thành viên mới và thành 

viên có phần vốn góp thay đổi, không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên có 

phần vốn góp không thay đổi; 

(iii) Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên 

về việc tiếp nhận thành viên mới; 

(iv) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trƣờng hợp thành viên mới 

là cá nhân hoặc bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức, bản sao giấy tờ pháp lý của 

cá nhân đối với ngƣời đại diện theo ủy quyền và bản sao văn bản cử ngƣời đại 

diện theo ủy quyền trong trƣờng hợp thành viên mới là tổ chức. 
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Đối với thành viên là tổ chức nƣớc ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của 

tổ chức phải đƣợc hợp pháp hóa lãnh sự; 

(v) Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tƣ chấp thuận về việc góp vốn, mua 

cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài, tổ chức kinh tế có vốn 

đầu tƣ nƣớc ngoài đối với trƣờng hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, 

mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tƣ. 

(vi) Hợp đồng sáp nhập theo quy định tại Điều 201 Luật Doanh nghiệp; 

(vii) Nghị quyết, quyết định về việc thông qua hợp đồng sáp nhập và bản 

sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai 

thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty 

cổ phần về việc thông qua hợp đồng sáp nhập của công ty nhận sáp nhập. 

(viii) Nghị quyết, quyết định về việc thông qua hợp đồng sáp nhập và bản 

sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai 

thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty 

cổ phần về việc thông qua hợp đồng sáp nhập của công ty bị sáp nhập, trừ 

trƣờng hợp công ty nhận sáp nhập là thành viên, cổ đông sở hữu trên 65% vốn 

điều lệ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh hoặc cổ phần có 

quyền biểu quyết đối với công ty cổ phần của công ty bị sáp nhập. 

Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy 

quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp: 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá 

nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ 

pháp lý của cá nhân đƣợc ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải 

công chứng, chứng thực. 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung 

cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký 

doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ 

tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân 

ngƣời đƣợc giới thiệu. 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bƣu chính không 

phải là bƣu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy 

quyền thực hiện nhƣ Trƣờng hợp ủy quyền cho tổ chức.  

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

đƣợc văn bản đề nghị. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - 
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Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế 

hoạch và Đầu tƣ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Thông báo về việc sửa đổi, bổ 

sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 

h) Phí, lệ phí:  

- Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: 100.000 đồng/lần (Thông 

tƣ số 47/2019/TT-BTC). 

- Ngƣời nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp phí công bố nội dung đăng 

ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng hợp 

doanh nghiệp không đƣợc cấp đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ đƣợc 

hoàn trả phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông 

tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT); 

- Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục I-6, 

Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT); 

- Danh sách ngƣời đại diện theo pháp luật/ngƣời đại diện theo ủy quyền 

(trong trƣờng hợp thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên là tổ chức, 

Phụ lục I-10, Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:  

(i) Doanh nghiệp không đƣợc đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng 

ký doanh nghiệp trong các trƣờng hợp sau: 

- Đã bị Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo về việc vi phạm của 

doanh nghiệp thuộc trƣờng hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

hoặc đã bị ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 

- Đang trong quá trình giải thể theo quyết định giải thể của doanh nghiệp; 

- Theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án hoặc Cơ quan điều 

tra, Thủ trƣởng, Phó Thủ trƣởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên quy định tại Bộ 

luật Tố tụng hình sự; 

- Doanh nghiệp đang trong tình trạng pháp lý “Không còn hoạt động kinh 

doanh tại địa chỉ đã đăng ký”. 

(ii) Doanh nghiệp đƣợc tiếp tục đăng ký, thông báo thay đổi nội dung 

đăng ký doanh nghiệp trong các trƣờng hợp sau: 

- Đã có biện pháp khắc phục những vi phạm theo yêu cầu trong Thông 

báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trƣờng hợp thu hồi Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp và đƣợc Phòng Đăng ký kinh doanh chấp nhận; 
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- Phải đăng ký thay đổi một số nội dung đăng ký doanh nghiệp để phục vụ 

quá trình giải thể và hoàn tất bộ hồ sơ giải thể theo quy định. Trong trƣờng hợp 

này, hồ sơ đăng ký thay đổi phải kèm theo văn bản giải trình của doanh nghiệp 

về lý do đăng ký thay đổi; 

- Có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của các tổ chức, cá nhân gửi yêu cầu 

quy định tại điểm c khoản 1 Điều 65 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về việc cho 

phép tiếp tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; 

- Doanh nghiệp đã đƣợc chuyển tình trạng pháp lý từ “Không còn hoạt 

động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký” sang “Đang hoạt động”. 

(iii) Doanh nghiệp chịu trách nhiệm thông báo thay đổi nội dung đăng ký 

doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi. 

(iv) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đƣợc tiếp nhận để nhập thông tin vào Hệ 

thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau: 

- Có đủ giấy tờ theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP; 

- Tên doanh nghiệp đã đƣợc điền vào Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội 

dung đăng ký doanh nghiệp; 

- Có địa chỉ liên lạc của ngƣời nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; 

- Đã nộp đủ phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định. 

(v) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đƣợc chấp thuận khi có 

đầy đủ các yêu cầu sau: 

- Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó đƣợc kê khai đầy đủ 

theo quy định nhƣ hồ sơ bằng bản giấy và đƣợc thể hiện dƣới dạng văn bản điện 

tử. Tên văn bản điện tử phải đƣợc đặt tƣơng ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ 

bằng bản giấy. Ngƣời có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp 

hoặc cá nhân khác ký tên trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có thể sử dụng chữ 

ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và 

quét (scan) văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị 

định số 01/2021/NĐ-CP; 

- Các thông tin đăng ký doanh nghiệp đƣợc kê khai trên cổng thông tin 

quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải đầy đủ và chính xác theo các thông tin 

trong hồ sơ bằng bản giấy; có bao gồm thông tin về số điện thoại, thƣ điện tử 

của ngƣời nộp hồ sơ; 

- Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử phải đƣợc xác 

thực bằng chữ ký số hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của ngƣời có thẩm 

quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ngƣời có 

thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ủy quyền thực hiện thủ 

tục đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký 

doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có các giấy tờ, tài liệu 

quy định tại Điều 12 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP. 
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(vi) Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong thông báo thay đổi 

nội dung đăng ký doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ 

sơ đăng ký doanh nghiệp. Việc đóng dấu đối với các tài liệu khác trong hồ sơ 

đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh 

nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục II-1 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  
TÊN DOANH NGHIỆP 

 

Số: ………….. 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

……, ngày…… tháng…… năm …… 

THÔNG BÁO 

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp  

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phƣớc 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ....................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  .................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số 

doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ……… 

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở (chỉ kê khai trong trường hợp 

doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp hoặc sáp nhập 

doanh nghiệp, đánh dấu X vào ô thích hợp): 

- Đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp  

- Đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp  

Thông tin về doanh nghiệp bị sáp nhập (chỉ kê khai trong trường hợp 

doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp): 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ....................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  .................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số 

doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ……… 

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với 

doanh nghiệp bị sáp nhập và các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh 

doanh của doanh nghiệp bị sáp nhập. 

- Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, 

phƣờng, thị trấn biên giới; xã, phƣờng, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh 

hƣởng đến quốc phòng, an ninh
84

:    Có       Không 

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/thông báo 

thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp nhƣ sau: 

                                                           
84

 Kê khai trong trƣờng hợp có nhà đầu tƣ nƣớc ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh 

nghiệp dẫn đến thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. 
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(Doanh nghiệp chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký/ 

thông báo thay đổi và gửi kèm) 
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ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP 

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt sau khi thay đổi (ghi bằng chữ in 

hoa):  ........................................................................................................................  

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nƣớc ngoài sau khi thay đổi (nếu có): 

 .................................................................................................................................  

Tên doanh nghiệp viết tắt sau khi thay đổi (nếu có): ....................................  

 .................................................................................................................................  
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ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH  

Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ................................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ....................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  .................................................  

Tỉnh/Thành phố:  

Điện thoại:  ..................................................... Fax (nếu có):  ........................  

Email (nếu có):  .............................................. Website (nếu có):  .................  

Đồng thời thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế (Đánh dấu X vào ô vuông 

nếu doanh nghiệp thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế tương ứng với địa chỉ 

trụ sở chính). 

- Doanh nghiệp nằm trong (Đánh dấu X vào ô vuông tương ứng nếu doanh 

nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp/khu chế xuất/khu 

kinh tế/khu công nghệ cao): 

Khu công nghiệp  

Khu chế xuất  

Khu kinh tế  

Khu công nghệ cao  

Doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tƣ nhân cam kết trụ sở doanh nghiệp 

thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp/chủ doanh 

nghiệp tƣ nhân và đƣợc sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật. 
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ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH/ 

THÀNH VIÊN HỢP DANH CÔNG TY HỢP DANH 

Trƣờng hợp thay đổi thành viên công ty TNHH: kê khai Danh sách thành 

viên công ty TNHH theo Phụ lục I-6 và Danh sách ngƣời đại diện theo pháp 

luật/ngƣời đại diện theo uỷ quyền của thành viên là tổ chức theo Phụ lục I-10 

ban hành kèm theo Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT, nếu có. 

Trƣờng hợp thay đổi thành viên hợp danh công ty hợp danh: kê khai Danh 

sách thành viên hợp danh theo Phụ lục I-9 (Không kê khai nội dung thông tin về 

thành viên góp vốn của công ty hợp danh). 
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ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ, PHẦN VỐN GÓP, 

TỶ LỆ PHẦN VỐN GÓP 

1. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty:  

Vốn điều lệ đã đăng ký (bằng số, bằng chữ, VNĐ):  ....................................  

Vốn điều lệ sau khi thay đổi (bằng số, bằng chữ, VNĐ):  ............................  

Giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền nƣớc ngoài (nếu có, ghi bằng số, loại 

ngoại tệ):  .................................................................................................................  

Có hiển thị thông tin về giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền tệ nƣớc ngoài 

trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không?   Có          Không  

Thời điểm thay đổi vốn:  ...............................................................................  

Hình thức tăng, giảm vốn:  ...........................................................................  

Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn điều lệ:  

STT Tài sản góp vốn 

Giá trị vốn của từng tài sản 

trong vốn điều lệ (bằng số, 

VNĐ) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Đồng Việt Nam   

2 

Ngoại tệ tự do chuyển đổi 

(ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền 

được góp bằng mỗi loại 

ngoại tệ) 

  

3 Vàng   

4 Quyền sử dụng đất   

5 Quyền sở hữu trí tuệ   

6 

Các tài sản khác (ghi rõ loại 

tài sản, số lượng và giá trị 

còn lại của mỗi loại tài 

sản, có thể lập thành danh 

mục riêng kèm theo hồ sơ 

đăng ký doanh nghiệp) 

  

Tổng số   

Thông tin về cổ phần (chỉ kê khai đối với công ty cổ phần): 

Mệnh giá cổ phần:  ........................................................................................  

STT Loại cổ phần Số 

lƣợng 

Giá trị (bằng 

số, VNĐ) 

Tỉ lệ so với  

vốn điều lệ 
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(%) 

1 Cổ phần phổ thông    

2 Cổ phần ƣu đã biểu quyết    

3 Cổ phần ƣu đã cổ tức    

4 Cổ phần ƣu đãi hoàn lại    

5 Các cổ phần ƣu đãi khác    

Tổng số    

2. Đăng ký thay đổi phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp công ty TNHH, 

công ty hợp danh: 

Kê khai phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp mới của thành viên công ty 

TNHH hai thành viên trở lên/thành viên hợp danh công ty hợp danh theo mẫu 

tương ứng tại các Phụ lục I-6, Phụ lục I-9 ban hành kèm theo Thông tư số 

01/2021/TT-BKHĐT. 

(Đối với thành viên có phần vốn góp không thay đổi, trong danh sách 

thành viên không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên đó). 
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THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH
1 

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp 

doanh nghiệp thông báo bổ sung ngành, nghề kinh doanh vào danh sách ngành, 

nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh): 

STT Tên ngành, nghề 

kinh doanh  

đƣợc bổ sung 

Mã 

ngành 

Ngành, nghề kinh doanh chính (Trường 

hợp ngành, nghề kinh doanh được bổ sung 

là ngành, nghề kinh doanh chính thì đánh 

dấu X để chọn một trong các ngành, nghề 

đã kê khai) 

    

2. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp doanh 

nghiệp thông báo bỏ ngành, nghề kinh doanh khỏi danh sách ngành, nghề kinh 

doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh): 

STT Tên ngành, nghề kinh doanh  

đƣợc bỏ khỏi danh sách đã đăng ký 

Mã ngành Ghi chú 

    

3. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường 

hợp doanh nghiệp thông báo thay đổi nội dung chi tiết của ngành, nghề kinh 

doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh): 

STT Tên ngành, 

nghề kinh 

doanh  

đƣợc sửa đổi 

chi tiết 

Mã 

ngành 

Ngành, nghề kinh doanh chính (Trường 

hợp ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi 

là ngành, nghề kinh doanh chính thì đánh 

dấu X để chọn một trong các ngành, nghề 

đã kê khai) 

    

Lƣu ý:  

- Trƣờng hợp doanh nghiệp thay đổi ngành, nghề kinh doanh từ ngành 

này sang ngành khác, doanh nghiệp kê khai đồng thời tại mục 1, 2 nêu trên, cụ 

thể nhƣ sau: kê khai ngành, nghề kinh doanh mới tại mục 1; kê khai ngành, nghề 

kinh doanh cũ tại mục 2. 

                                                           
1
 - Doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm; 

- Các ngành, nghề cấm đầu tƣ kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tƣ; 

- Đối với ngành, nghề đầu tƣ kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ đƣợc kinh doanh khi có đủ điều 

kiện theo quy định. Danh mục ngành, nghề đầu tƣ kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm 

theo Luật Đầu tƣ. 
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- Trƣờng hợp doanh nghiệp thay đổi ngành, nghề kinh doanh chính từ 

ngành này sang ngành khác nhƣng không thay đổi danh sách ngành, nghề kinh 

doanh đã đăng ký, doanh nghiệp thực hiện cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký 

doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 63 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP 

ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. 

- Trƣờng hợp chỉ bỏ ngành, nghề kinh doanh chính mà không bổ sung 

thêm ngành, nghề kinh doanh mới và chọn một ngành, nghề kinh doanh khác 

trong số các ngành, nghề kinh doanh còn lại đã đăng ký làm ngành, nghề kinh 

doanh chính thì đồng thời kê khai tại mục 2, 3 nêu trên, cụ thể nhƣ sau: kê khai 

ngành, nghề kinh doanh bị bỏ tại mục 2; kê khai ngành, nghề kinh doanh chính 

mới tại mục 3. 
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ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƢ 

CỦA CHỦ DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN 

Vốn đầu tƣ đã đăng ký (bằng số; bằng chữ; VNĐ):  ....................................  

Vốn đầu tƣ sau khi thay đổi (bằng số; bằng chữ; VNĐ):  ............................  

Giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền nƣớc ngoài (nếu có, bằng số, loại 

ngoại tệ): .................................................................................................................  

Có hiển thị thông tin về giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền tệ nƣớc ngoài 

trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không? Có           Không 

Thời điểm thay đổi vốn:  ...............................................................................  

Hình thức tăng, giảm vốn:  ............................................................................  

Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn đầu tƣ:  

STT Tài sản góp vốn Giá trị vốn của từng tài sản 

trong vốn đầu tƣ (bằng số, 

VNĐ) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Đồng Việt Nam   

2 Ngoại tệ tự do chuyển đổi 

(ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền 

được góp bằng mỗi loại 

ngoại tệ) 

  

3 Vàng   

4 Quyền sử dụng đất   

5 Quyền sở hữu trí tuệ   

6 Các tài sản khác (ghi rõ 

loại tài sản, số lượng và 

giá trị còn lại của mỗi 

loại tài sản, có thể lập 

thành danh mục riêng kèm 

theo hồ sơ đăng ký doanh 
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nghiệp) 

Tổng số   
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THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO UỶ QUYỀN  

CỦA CHỦ SỞ HỮU, THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

LÀ TỔ CHỨC/CỔ ĐÔNG LÀ TỔ CHỨC NƢỚC NGOÀI 

Thông tin về ngƣời đại diện theo uỷ quyền sau khi thay đổi (kê theo Phụ lục I-10 

ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm. 
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THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP,  

CỔ ĐÔNG LÀ NHÀ ĐẦU TƢ NƢỚC NGOÀI CÔNG TY CỔ PHẦN 

Trƣờng hợp thay đổi thông tin về cổ đông sáng lập (kê khai theo Phụ lục 

I-7 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (Đối với cổ 

đông sáng lập có phần vốn góp không thay đổi, trong danh sách cổ đông sáng 

lập không bắt buộc phải có chữ ký của cổ đông sáng lập đó). 

Trƣờng hợp thay đổi cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài, thay đổi thông tin 

về cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài (kê khai theo Phụ lục I-8 ban hành kèm 

theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (Đối với cổ đông có phần vốn 

góp không thay đổi, trong danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài không 

bắt buộc phải có chữ ký của cổ đông đó). 



568 

 

 

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ 

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế 

1 Thông tin về Giám đốc/Tổng giám đốc (nếu có): 

Họ và tên Giám đốc/Tổng giám đốc: ……………………………. 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

2 Thông tin về Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán (nếu có)
1
: 

Họ và tên Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán: ……………………………. 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

3 Địa chỉ nhận thông báo thuế: 

Số nhà, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ………………………………… 

Xã/Phƣờng/Thị trấn: …………………………………………………… 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………… 

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………. 

Điện thoại (nếu có): ………………….Fax (nếu có):……………….. 

Email (nếu có):……………………………………………………… 

4
 

Ngày bắt đầu hoạt động
2
: …../…../……. 

5 Hình thức hạch toán (Đánh dấu X vào một trong hai ô “Hạch toán độc 

lập” hoặc “Hạch toán phụ thuộc”. Trường hợp tích chọn ô “Hạch toán 

độc lập” mà thuộc đối tượng phải lập và gửi báo cáo tài chính hợp nhất 

cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì tích chọn thêm ô “Có báo 

cáo tài chính hợp nhất”):  

Hạch toán độc lập   Có báo cáo tài chính hợp nhất 

Hạch toán phụ thuộc    
 

6 Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày …..…./.……. đến ngày …..…/..…….
3
 

(Ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán) 

7 Tổng số lao động: ...................................................................... 

8 Có hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M không? 

                                                           
1
 Trƣờng hợp doanh nghiệp kê khai hình thức hạch toán là Hạch toán độc lập tại chỉ tiêu 5 thì bắt buộc 

phải kê khai thông tin về Kế toán trƣởng/phụ trách kế toán tại chỉ tiêu 2. 
2
 Trƣờng hợp doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau ngày bắt đầu hoạt động 

đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 
3
 - Trƣờng hợp niên độ kế toán theo năm dƣơng lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12.  

- Trƣờng hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dƣơng lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ 

kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý.  

- Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp. 
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Có Không 
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Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung 

đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp đối với các thông tin thay đổi nêu trên. 

(Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy xác 

nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp). 

Trƣờng hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng 

công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng 

ký doanh nghiệp. 

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính 

hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này. 

Ngƣời ký tại Thông báo này cam kết là ngƣời có quyền và nghĩa vụ thực 

hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 
 

 NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  

CỦA DOANH NGHIỆP  

(Ký và ghi họ tên)1  

 

  

                                                           
1
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.  

Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời đƣợc 

chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục I-6 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN 

S

T

T 

Tên 

thành 

viên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

đối với 

thành 

viên là cá 

nhân 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Địa chỉ liên lạc 

đối với thành viên 

là cá nhân; địa chỉ 

trụ sở chính đối 

với thành viên là 

tổ chức 

Loại giấy tờ, số, 

ngày cấp, cơ 

quan cấp Giấy 

tờ pháp lý của 

cá nhân/tổ chức 

Vốn góp Thời 

hạn 

góp 

vốn
3 

Chữ 

ký của 

thành 

viên
4 

Ghi 

chú
 

Phần vốn góp
1
 (bằng 

số; VNĐ và giá trị 

tương đương theo đơn 

vị tiền nước ngoài: 

bằng số, loại ngoại tệ, 

nếu có) 

Tỷ lệ 

(%) 

Loại tài 

sản, số 

lƣợng, giá 

trị tài sản 

góp vốn
2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              
 

……, ngày……tháng……năm…… 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CỦA CÔNG TY 
(Ký và ghi họ tên)

5 

                                                           
1
 Ghi phần vốn góp của từng thành viên. Giá trị ghi bằng số theo đơn vị VNĐ và giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền nƣớc ngoài, ghi bằng số, loại ngoại tệ (nếu có). 

2
 Loại tài sản góp vốn bao gồm: Đồng Việt Nam; Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền đƣợc góp bằng mỗi loại ngoại tệ); Vàng; Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, 

bí quyết kỹ thuật; Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lƣợng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản). 

Có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 
3 
- Trƣờng hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp, thời hạn góp vốn là thời hạn thành viên dự kiến hoàn thành việc góp vốn. 

- Trƣờng hợp đăng ký tăng vốn điều lệ, thời hạn góp vốn là thời điểm thành viên hoàn thành việc góp vốn. 

- Các trƣờng hợp khác ngoài các trƣờng hợp nêu trên, thành viên không cần kê khai thời hạn góp vốn. 
4
  - Thành viên là cá nhân ký trực tiếp vào phần này. 

- Đối với thành viên là tổ chức thì kê khai thêm thông tin ngƣời đại diện theo pháp luật hoặc ngƣời đại diện theo ủy quyền theo mẫu tại Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT. 

- Trƣờng hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thành viên có phần vốn góp không thay đổi không bắt buộc phải ký vào phần này. 

- Trƣờng hợp đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thì không cần chữ ký tại phần này. 
5
 - Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.  

- Trƣờng hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi ngƣời đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần này.  

- Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời đƣợc chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục I-10 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  

DANH SÁCH NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO UỶ QUYỀN
85

  

S

T

T 

Chủ sở 

hữu/Thành viên 

công ty 

TNHH/Cổ đông 

sáng lập/Cổ 

đông là tổ chức 

nƣớc ngoài 

Tên ngƣời 

đại diện theo 

pháp 

luật/ngƣời đại 

diện theo uỷ 

quyền 

Ngày, 

tháng, 

năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Địa chỉ 

liên lạc 

Số, ngày cấp, cơ quan 

cấp Giấy tờ pháp lý của 

cá nhân 

Vốn đƣợc uỷ quyền
86

 Chữ ký của ngƣời 

đại diện theo pháp 

luật/ngƣời đại diện 

theo uỷ quyền
87

 

Ghi chú
 

Tổng giá trị vốn đƣợc đại 

diện (bằng số; VNĐ 

và giá trị tương 

đương theo đơn vị 

tiền nước ngoài, nếu 

có) 

Tỷ lệ 

(%) 

Thời 

điểm đại 

diện 

phần 

vốn  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

          

 

  

 

  

 
……, ngày……tháng……năm…… 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/ 

CHỦ TỊCH CÔNG TY/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/ 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY 

(Ký và ghi họ tên)
88 

                                                           
85

 Áp dụng cho Chủ sở hữu/Thành viên công ty TNHH/Cổ đông sáng lập/Cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài là tổ chức. Doanh nghiệp lựa chọn kê khai ngƣời đại diện theo pháp luật hoặc 

ngƣời đại diện theo uỷ quyền. 
86

 Không phải kê khai phần này đối với trƣờng hợp kê khai ngƣời đại diện theo pháp luật. 
87

 Ngƣời đƣợc kê khai thông tin ký vào phần này.  

Ngƣời đại diện theo uỷ quyền không thay đổi không bắt buộc phải ký vào phần này. 

Trƣờng hợp đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thì không cần chữ ký tại phần này. 
88

 - Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.  

- Trƣờng hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi ngƣời đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch công ty/Chủ tịch Hội đồng thành viên/Chủ tịch Hội đồng 

quản trị của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần này.  
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- Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời đƣợc chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 



574 

 

 

42. Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên. Mã số TTHC: 1.005114.000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Trƣờng hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhƣợng toàn bộ vốn điều lệ cho 

một cá nhân hoặc một tổ chức thì ngƣời nhận chuyển nhƣợng phải nộp hồ sơ 

đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh 

doanh nơi công ty đặt trụ sở chính.  

- Trƣờng hợp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thay đổi chủ sở 

hữu do thừa kế thì ngƣời thừa kế nộp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký 

doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính.  

- Trƣờng hợp thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 

viên theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền về sắp xếp, đổi mới doanh 

nghiệp nhà nƣớc; thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 

viên do tặng cho toàn bộ phần vốn góp; thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm 

hữu hạn một thành viên theo quyết định chia, tách, sáp nhập, hợp nhất công ty, 

công ty nộp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng 

Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ sở chính. 

Cách thức thực hiện thông qua các trƣờng hợp sau: 

* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 

- Bƣớc 1: Ngƣời nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác 

thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí 

đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Bƣớc 2: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, ngƣời 

nộp hồ sơ sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng 

thông tin điện tử. 

- Bƣớc 3: Trong thời gian 02 ngày làm việc, trƣờng hợp hồ sơ đủ điều 

kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp đăng 

ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh 

nghiệp. Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đủ điều kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng 

Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp 

để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh 

doanh: 

- Bƣớc 1: Ngƣời nộp hồ sơ sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê 

khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí đăng ký doanh nghiệp theo quy 

trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn) . Trƣờng hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng 

ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh 

doanh, văn bản ủy quyền phải có thông tin liên hệ của ngƣời ủy quyền để xác 

thực việc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử. 
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- Bƣớc 2: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời nộp hồ sơ sẽ 

nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện 

tử. 

- Bƣớc 3: Trong thời gian 02 ngày làm việc, Phòng Đăng ký kinh doanh 

cấp đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp trong trƣờng hợp hồ sơ đủ điều 

kiện và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng 

hợp hồ sơ chƣa đủ điều kiện, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua 

mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

+ Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp 

- Việc đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp đƣợc thực hiện tại 

thời điểm doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.  

b) Cách thức thực hiện:  

Ngƣời thành lập doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ủy quyền thực hiện đăng 

ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo phƣơng thức Đăng ký 

doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử tại: Địa chỉ: 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn  

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ:  

Trường hợp chủ sở hữu công ty chuyển nhượng toàn bộ vốn điều lệ cho 

một cá nhân hoặc một tổ chức: 

(i) Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 

viên do chủ sở hữu hoặc ngƣời đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu cũ và chủ 

sở hữu mới hoặc ngƣời đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký; 

(ii) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trƣờng hợp ngƣời nhận 

chuyển nhƣợng là cá nhân hoặc bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức, bản sao 

giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với ngƣời đƣợc ủy quyền và bản sao văn bản cử 

ngƣời đại diện theo ủy quyền trong trƣờng hợp ngƣời nhận chuyển nhƣợng là tổ 

chức. 

Đối với chủ sở hữu là tổ chức nƣớc ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của 

tổ chức phải đƣợc hợp pháp hóa lãnh sự; 

(iii) Bản sao Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty; 

(iv) Hợp đồng chuyển nhƣợng phần vốn góp hoặc các giấy tờ chứng minh 

hoàn tất việc chuyển nhƣợng phần vốn góp; 

(v) Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tƣ chấp thuận về việc góp vốn, mua 

cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài, tổ chức kinh tế có vốn 

đầu tƣ nƣớc ngoài đối với trƣờng hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, 

mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tƣ. 

Trường hợp thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 

viên theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền về sắp xếp, đổi mới doanh 

nghiệp nhà nước: 



576 

 

 

(i) Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 

viên do chủ sở hữu hoặc ngƣời đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu cũ và chủ 

sở hữu mới hoặc ngƣời đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký; 

(ii) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trƣờng hợp ngƣời nhận 

chuyển nhƣợng là cá nhân hoặc bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức, bản sao 

giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với ngƣời đƣợc ủy quyền và bản sao văn bản cử 

ngƣời đại diện theo ủy quyền trong trƣờng hợp ngƣời nhận chuyển nhƣợng là tổ 

chức. 

Đối với chủ sở hữu là tổ chức nƣớc ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của 

tổ chức phải đƣợc hợp pháp hóa lãnh sự; 

(iii) Bản sao Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty; 

(iv) Quyết định của cơ quan có thẩm quyền về việc thay đổi chủ sở hữu 

công ty; 

(v) Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tƣ chấp thuận về việc góp vốn, mua 

cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài, tổ chức kinh tế có vốn 

đầu tƣ nƣớc ngoài đối với trƣờng hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, 

mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tƣ. 

Trường hợp công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thay đổi chủ sở 

hữu do thừa kế: 

(i) Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 

viên do chủ sở hữu mới hoặc ngƣời đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới 

ký; 

(ii) Bản sao Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty; 

(iii) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trƣờng hợp ngƣời thừa kế 

là cá nhân hoặc bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức, bản sao giấy tờ pháp lý của 

cá nhân đối với ngƣời đƣợc ủy quyền và bản sao văn bản cử ngƣời đại diện theo 

ủy quyền trong trƣờng hợp ngƣời thừa kế là tổ chức. 

Đối với chủ sở hữu là tổ chức nƣớc ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của 

tổ chức phải đƣợc hợp pháp hóa lãnh sự; 

(iv) Bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của ngƣời thừa kế. 

Trường hợp thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 

viên do tặng cho toàn bộ phần vốn góp: 

(i) Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 

viên do chủ sở hữu hoặc ngƣời đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu cũ và chủ 

sở hữu mới hoặc ngƣời đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký; 

(ii) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trƣờng hợp ngƣời nhận 

chuyển nhƣợng là cá nhân hoặc bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức, bản sao 

giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với ngƣời đƣợc ủy quyền và bản sao văn bản cử 

ngƣời đại diện theo ủy quyền trong trƣờng hợp ngƣời nhận chuyển nhƣợng là tổ 

chức. 
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Đối với chủ sở hữu là tổ chức nƣớc ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của 

tổ chức phải đƣợc hợp pháp hóa lãnh sự; 

(iii) Bản sao Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty; 

(iv) Hợp đồng tặng cho phần vốn góp; 

(v) Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tƣ chấp thuận về việc góp vốn, mua 

cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài, tổ chức kinh tế có vốn 

đầu tƣ nƣớc ngoài đối với trƣờng hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, 

mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tƣ. 

Trường hợp thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 

viên theo quyết định chia, tách công ty: 

(i) Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 

viên do chủ sở hữu hoặc ngƣời đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu cũ và chủ 

sở hữu mới hoặc ngƣời đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký; 

(ii) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trƣờng hợp ngƣời nhận 

chuyển nhƣợng là cá nhân hoặc bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức, bản sao 

giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với ngƣời đƣợc ủy quyền và bản sao văn bản cử 

ngƣời đại diện theo ủy quyền trong trƣờng hợp ngƣời nhận chuyển nhƣợng là tổ 

chức. 

Đối với chủ sở hữu là tổ chức nƣớc ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của 

tổ chức phải đƣợc hợp pháp hóa lãnh sự; 

(iii) Bản sao Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty; 

(iv) Nghị quyết, quyết định chia công ty; nghị quyết, quyết định tách công 

ty; 

(v) Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tƣ chấp thuận về việc góp vốn, mua 

cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài, tổ chức kinh tế có vốn 

đầu tƣ nƣớc ngoài đối với trƣờng hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, 

mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tƣ. 

Trường hợp thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 

viên theo quyết định hợp nhất công ty: 

(i) Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 

viên do chủ sở hữu hoặc ngƣời đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu cũ và chủ 

sở hữu mới hoặc ngƣời đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký; 

(ii) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trƣờng hợp ngƣời nhận 

chuyển nhƣợng là cá nhân hoặc bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức, bản sao 

giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với ngƣời đƣợc ủy quyền và bản sao văn bản cử 

ngƣời đại diện theo ủy quyền trong trƣờng hợp ngƣời nhận chuyển nhƣợng là tổ 

chức. 

Đối với chủ sở hữu là tổ chức nƣớc ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của 

tổ chức phải đƣợc hợp pháp hóa lãnh sự; 

(iii) Bản sao Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty; 
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(iv) Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tƣ chấp thuận về việc góp vốn, 

mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài, tổ chức kinh tế có 

vốn đầu tƣ nƣớc ngoài đối với trƣờng hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp 

vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tƣ. 

(v) Hợp đồng hợp nhất theo quy định tại Điều 200 Luật Doanh nghiệp;  

(vi) Nghị quyết, quyết định về việc thông qua hợp đồng hợp nhất công ty 

của các công ty bị hợp nhất và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với 

công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại 

hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc thông qua hợp đồng hợp nhất 

để thành lập công ty mới. 

Trường hợp thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 

viên theo quyết định sáp nhập công ty: 

(i) Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 

viên do chủ sở hữu hoặc ngƣời đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu cũ và chủ 

sở hữu mới hoặc ngƣời đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký; 

(ii) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trƣờng hợp ngƣời nhận 

chuyển nhƣợng là cá nhân hoặc bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức, bản sao 

giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với ngƣời đƣợc ủy quyền và bản sao văn bản cử 

ngƣời đại diện theo ủy quyền trong trƣờng hợp ngƣời nhận chuyển nhƣợng là tổ 

chức. 

Đối với chủ sở hữu là tổ chức nƣớc ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của 

tổ chức phải đƣợc hợp pháp hóa lãnh sự; 

(iii) Bản sao Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty; 

(iv) Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tƣ chấp thuận về việc góp vốn, 

mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài, tổ chức kinh tế có 

vốn đầu tƣ nƣớc ngoài đối với trƣờng hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp 

vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tƣ. 

(v) Hợp đồng sáp nhập theo quy định tại Điều 201 Luật Doanh nghiệp;  

(vi) Nghị quyết, quyết định về việc thông qua hợp đồng sáp nhập và bản 

sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai 

thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty 

cổ phần về việc thông qua hợp đồng sáp nhập của công ty nhận sáp nhập;  

(vii) Nghị quyết, quyết định về việc thông qua hợp đồng sáp nhập và bản 

sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai 

thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty 

cổ phần về việc thông qua hợp đồng sáp nhập của công ty bị sáp nhập, trừ 

trƣờng hợp công ty nhận sáp nhập là thành viên, cổ đông sở hữu trên 65% vốn 

điều lệ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh hoặc cổ phần có 

quyền biểu quyết đối với công ty cổ phần của công ty bị sáp nhập. 

Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy 

quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp: 
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- Trƣờng hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá 

nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ 

pháp lý của cá nhân đƣợc ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải 

công chứng, chứng thực. 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung 

cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký 

doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ 

tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân 

ngƣời đƣợc giới thiệu. 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bƣu chính không 

phải là bƣu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy 

quyền thực hiện nhƣ Trƣờng hợp ủy quyền cho tổ chức.  

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

đƣợc văn bản đề nghị. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - 

Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế 

hoạch và Đầu tƣ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Thông báo về việc sửa đổi, bổ 

sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 

h) Phí: Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: 100.000 đồng/lần 

(Thông tƣ số 47/2019/TT-BTC). 

- Ngƣời nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp phí công bố nội dung đăng 

ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng hợp 

doanh nghiệp không đƣợc cấp đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ đƣợc 

hoàn trả phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 

viên (Phụ lục II-4, Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT); 

- Danh sách ngƣời đại diện theo pháp luật/ngƣời đại diện theo ủy quyền 

(trong trƣờng hợp chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên là tổ chức, Phụ lục 

I-10, Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:  

(i) Doanh nghiệp không đƣợc đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng 

ký doanh nghiệp trong các trƣờng hợp sau: 
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- Đã bị Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo về việc vi phạm của 

doanh nghiệp thuộc trƣờng hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

hoặc đã bị ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 

- Đang trong quá trình giải thể theo quyết định giải thể của doanh nghiệp; 

- Theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án hoặc Cơ quan điều 

tra, Thủ trƣởng, Phó Thủ trƣởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên quy định tại Bộ 

luật Tố tụng hình sự; 

- Doanh nghiệp đang trong tình trạng pháp lý “Không còn hoạt động kinh 

doanh tại địa chỉ đã đăng ký”. 

(ii) Doanh nghiệp đƣợc tiếp tục đăng ký, thông báo thay đổi nội dung 

đăng ký doanh nghiệp trong các trƣờng hợp sau: 

- Đã có biện pháp khắc phục những vi phạm theo yêu cầu trong Thông 

báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trƣờng hợp thu hồi Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp và đƣợc Phòng Đăng ký kinh doanh chấp nhận; 

- Phải đăng ký thay đổi một số nội dung đăng ký doanh nghiệp để phục vụ 

quá trình giải thể và hoàn tất bộ hồ sơ giải thể theo quy định. Trong trƣờng hợp 

này, hồ sơ đăng ký thay đổi phải kèm theo văn bản giải trình của doanh nghiệp 

về lý do đăng ký thay đổi; 

- Có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của các tổ chức, cá nhân gửi yêu cầu 

quy định tại điểm c khoản 1 Điều 65 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về việc cho 

phép tiếp tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; 

- Doanh nghiệp đã đƣợc chuyển tình trạng pháp lý từ “Không còn hoạt 

động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký” sang “Đang hoạt động”. 

(iii) Doanh nghiệp chịu trách nhiệm thông báo thay đổi nội dung đăng ký 

doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi. 

(iv) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đƣợc tiếp nhận để nhập thông tin vào Hệ 

thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau: 

- Có đủ giấy tờ theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP; 

- Tên doanh nghiệp đã đƣợc điền vào Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội 

dung đăng ký doanh nghiệp; 

- Có địa chỉ liên lạc của ngƣời nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; 

- Đã nộp đủ phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định. 

(v) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đƣợc chấp thuận khi có 

đầy đủ các yêu cầu sau: 

- Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó đƣợc kê khai đầy đủ 

theo quy định nhƣ hồ sơ bằng bản giấy và đƣợc thể hiện dƣới dạng văn bản điện 

tử. Tên văn bản điện tử phải đƣợc đặt tƣơng ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ 

bằng bản giấy. Ngƣời có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp 

hoặc cá nhân khác ký tên trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có thể sử dụng chữ 

ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và 
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quét (scan) văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị 

định số 01/2021/NĐ-CP; 

- Các thông tin đăng ký doanh nghiệp đƣợc kê khai trên cổng thông tin 

quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải đầy đủ và chính xác theo các thông tin 

trong hồ sơ bằng bản giấy; có bao gồm thông tin về số điện thoại, thƣ điện tử 

của ngƣời nộp hồ sơ; 

- Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử phải đƣợc xác 

thực bằng chữ ký số hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của ngƣời có thẩm 

quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ngƣời có 

thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ủy quyền thực hiện thủ 

tục đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký 

doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có các giấy tờ, tài liệu 

quy định tại Điều 12 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP. 

(vi) Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong thông báo thay đổi 

nội dung đăng ký doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ 

sơ đăng ký doanh nghiệp. Việc đóng dấu đối với các tài liệu khác trong hồ sơ 

đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh 

nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 

 

  



582 

 

 

Phụ lục II-4 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  
 TÊN DOANH NGHIỆP 

 

Số: ………….. 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

……, ngày…… tháng…… năm …… 

THÔNG BÁO 

Thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên  

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phƣớc 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ...................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  .................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số 

doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ……… 

- Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, 

phƣờng, thị trấn biên giới; xã, phƣờng, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh 

hƣởng đến quốc phòng, an ninh
1
: Có           Không 

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên với thông tin  

sau khi thay đổi nhƣ sau: 

1. Đối với chủ sở hữu là cá nhân 

Họ và tên chủ sở hữu (ghi bằng chữ in hoa):  ........................ Giới tính:  ....  

Sinh ngày:  ...... / ...... / ......... Dân tộc:  .................  Quốc tịch:  ......................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:  

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: …………………………………………... 

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: …………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

Địa chỉ thƣờng trú: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  .....................  

                                                           
1
 Kê khai trong trƣờng hợp có nhà đầu tƣ nƣớc ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh 

nghiệp dẫn đến thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. 
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Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..........................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  .......................................  

Tỉnh/Thành phố:  ................................................................................  

Quốc gia:  ............................................................................................  

Địa chỉ liên lạc: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  .....................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..........................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  .......................................  

Tỉnh/Thành phố:  ................................................................................  

Quốc gia:  ............................................................................................  

Điện thoại (nếu có):  ............................. Email (nếu có):  ..............................  

2. Đối với chủ sở hữu là tổ chức 

- Thông tin về tổ chức: 

Tên chủ sở hữu (ghi bằng chữ in hoa):  ........................................................  

Mã số doanh nghiệp/Số Quyết định thành lập:  ............................................   

Ngày cấp: …/…/… Nơi cấp:  .......................................................................  

Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà, ngách, hẻm, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..........................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  .......................................  

Tỉnh/Thành phố:  ................................................................................  

Quốc gia:  .......................................  ....................................................  

Điện thoại (nếu có):  ................................ Fax (nếu có):  .............................  

Email (nếu có):  ........................................ Website (nếu có):  ......................  

- Mô hình tổ chức công ty: 

Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc  

Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc  

- Thông tin về ngƣời đại diện theo pháp luật/ngƣời đại diện theo uỷ quyền của 

chủ sở hữu là tổ chức (kê khai theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 

01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm. 



584 

 

 

Trƣờng hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng 

công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng 

ký doanh nghiệp. 

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính 

hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này. 

Ngƣời ký tại Thông báo này cam kết là ngƣời có quyền và nghĩa vụ thực 

hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

CHỦ SỞ HỮU MỚI/NGƢỜI ĐẠI DIỆN 

THEO PHÁP LUẬT  

CỦA CHỦ SỞ HỮU MỚI 

(Ký và ghi họ tên)2 

CHỦ SỞ HỮU CŨ/NGƢỜI ĐẠI DIỆN 

THEO PHÁP LUẬT  

CỦA CHỦ SỞ HỮU CŨ 

(Ký và ghi họ tên)3 

                                                           
2
 Chủ sở hữu mới/Ngƣời đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký trực tiếp vào phần này. 

3
 Không có phần này trong trƣờng hợp thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên do thừa kế. 

Trong các trƣờng hợp khác, chủ sở hữu cũ/Ngƣời đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu cũ ký trực tiếp vào 

phần này. 

 
2, 3 

Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời 

đƣợc chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục I-10 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  

DANH SÁCH NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO UỶ QUYỀN
90

  

S

T

T 

Chủ sở 

hữu/Thành 

viên công ty 

TNHH/Cổ 

đông sáng 

lập/Cổ đông là 

tổ chức nƣớc 

ngoài 

Tên ngƣời 

đại diện theo 

pháp 

luật/ngƣời đại 

diện theo uỷ 

quyền 

Ngày, 

tháng, 

năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Địa chỉ 

liên lạc 

Số, ngày cấp, cơ 

quan cấp Giấy tờ 

pháp lý của cá 

nhân 

Vốn đƣợc uỷ quyền
91

 Chữ ký của ngƣời 

đại diện theo pháp 

luật/ngƣời đại diện 

theo uỷ quyền
92

 

Ghi chú
 

Tổng giá trị vốn đƣợc đại 

diện (bằng số; VNĐ và 

giá trị tương đương 

theo đơn vị tiền nước 

ngoài, nếu có) 

Tỷ lệ 

(%) 

Thời điểm 

đại diện 

phần vốn  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

          

 

  

 

  

……, ngày……tháng……năm…… 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/ 

CHỦ TỊCH CÔNG TY/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/ 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY 

(Ký và ghi họ tên)
93 

 

                                                           
90

 Áp dụng cho Chủ sở hữu/Thành viên công ty TNHH/Cổ đông sáng lập/Cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài là tổ chức. Doanh nghiệp lựa chọn kê khai ngƣời đại diện theo pháp luật hoặc 

ngƣời đại diện theo uỷ quyền. 
91

 Không phải kê khai phần này đối với trƣờng hợp kê khai ngƣời đại diện theo pháp luật. 
92

 Ngƣời đƣợc kê khai thông tin ký vào phần này.  

Ngƣời đại diện theo uỷ quyền không thay đổi không bắt buộc phải ký vào phần này. 

Trƣờng hợp đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thì không cần chữ ký tại phần này. 
93

 - Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.  

- Trƣờng hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi ngƣời đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch công ty/Chủ tịch Hội đồng thành viên/Chủ tịch Hội đồng 

quản trị của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần này.  

- Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời đƣợc chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 



586 

 

 

43. Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tƣ nhân trong trƣờng hợp 

bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết. Mã số TTHC: 

2.002000.000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

- Trƣờng hợp chủ doanh nghiệp tƣ nhân bán, tặng cho doanh nghiệp hoặc 

chủ doanh nghiệp tƣ nhân chết thì ngƣời mua, ngƣời đƣợc tặng cho, ngƣời thừa 

kế phải nộp hồ sơ đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tƣ nhân đến Phòng Đăng 

ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.  

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh 

doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp. 

Cách thức thực hiện thông qua các trƣờng hợp sau: 

* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 

- Bƣớc 1: Ngƣời nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác 

thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí 

đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Bƣớc 2: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, ngƣời 

nộp hồ sơ sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng 

thông tin điện tử. 

- Bƣớc 3: Trong thời gian 02 ngày làm việc, trƣờng hợp hồ sơ đủ điều 

kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp đăng 

ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh 

nghiệp. Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đủ điều kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng 

Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp 

để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh 

doanh: 

- Bƣớc 1: Ngƣời nộp hồ sơ sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê 

khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí đăng ký doanh nghiệp theo quy 

trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn) . Trƣờng hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng 

ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh 

doanh, văn bản ủy quyền phải có thông tin liên hệ của ngƣời ủy quyền để xác 

thực việc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử. 

- Bƣớc 2: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời nộp hồ sơ sẽ 

nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện 

tử. 
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- Bƣớc 3: Trong thời gian 02 ngày làm việc, Phòng Đăng ký kinh doanh 

cấp đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp trong trƣờng hợp hồ sơ đủ điều 

kiện và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng 

hợp hồ sơ chƣa đủ điều kiện, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua 

mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

* Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp 

- Việc đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp đƣợc thực hiện tại 

thời điểm doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.  

b) Cách thức thực hiện:  

Ngƣời thành lập doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ủy quyền thực hiện đăng 

ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo phƣơng thức Đăng ký 

doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử tại: Địa chỉ: 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn  

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ:  

(i) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp có chữ ký của 

ngƣời bán, ngƣời tặng cho và ngƣời mua, ngƣời đƣợc tặng cho doanh nghiệp tƣ 

nhân đối với trƣờng hợp bán, tặng cho doanh nghiệp tƣ nhân; chữ ký của ngƣời 

thừa kế đối với trƣờng hợp chủ doanh nghiệp tƣ nhân chết; 

(ii) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với ngƣời mua, ngƣời đƣợc 

tặng cho doanh nghiệp tƣ nhân, ngƣời thừa kế; 

(iii) Hợp đồng mua bán hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc mua 

bán trong trƣờng hợp bán doanh nghiệp tƣ nhân; hợp đồng tặng cho trong 

trƣờng hợp tặng cho doanh nghiệp tƣ nhân; bản sao văn bản xác nhận quyền 

thừa kế hợp pháp của ngƣời thừa kế trong trƣờng hợp thừa kế. 

Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy 

quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp: 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá 

nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ 

pháp lý của cá nhân đƣợc ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải 

công chứng, chứng thực. 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung 

cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký 

doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ 

tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân 

ngƣời đƣợc giới thiệu. 
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- Trƣờng hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bƣu chính không 

phải là bƣu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy 

quyền thực hiện nhƣ Trƣờng hợp ủy quyền cho tổ chức.  

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

đƣợc văn bản đề nghị. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - 

Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế 

hoạch và Đầu tƣ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Thông báo về việc sửa đổi, bổ 

sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 

h) Phí: Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: 100.000 đồng/lần 

(Thông tƣ số 47/2019/TT-BTC). 

- Ngƣời nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp phí công bố nội dung đăng 

ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng hợp 

doanh nghiệp không đƣợc cấp đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ đƣợc 

hoàn trả phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Thông báo thay đổi chủ doanh nghiệp tƣ nhân (Phụ lục II-3, Thông tƣ số 

01/2021/TT-BKHĐT). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:  

(i) Doanh nghiệp không đƣợc đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng 

ký doanh nghiệp trong các trƣờng hợp sau: 

- Đã bị Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo về việc vi phạm của 

doanh nghiệp thuộc trƣờng hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

hoặc đã bị ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 

- Đang trong quá trình giải thể theo quyết định giải thể của doanh nghiệp; 

- Theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án hoặc Cơ quan điều 

tra, Thủ trƣởng, Phó Thủ trƣởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên quy định tại Bộ 

luật Tố tụng hình sự; 

- Doanh nghiệp đang trong tình trạng pháp lý “Không còn hoạt động kinh 

doanh tại địa chỉ đã đăng ký”. 
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(ii) Doanh nghiệp đƣợc tiếp tục đăng ký, thông báo thay đổi nội dung 

đăng ký doanh nghiệp trong các trƣờng hợp sau: 

- Đã có biện pháp khắc phục những vi phạm theo yêu cầu trong Thông 

báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trƣờng hợp thu hồi Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp và đƣợc Phòng Đăng ký kinh doanh chấp nhận; 

- Phải đăng ký thay đổi một số nội dung đăng ký doanh nghiệp để phục vụ 

quá trình giải thể và hoàn tất bộ hồ sơ giải thể theo quy định. Trong trƣờng hợp 

này, hồ sơ đăng ký thay đổi phải kèm theo văn bản giải trình của doanh nghiệp 

về lý do đăng ký thay đổi; 

- Có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của các tổ chức, cá nhân gửi yêu cầu 

quy định tại điểm c khoản 1 Điều 65 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về việc cho 

phép tiếp tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; 

- Doanh nghiệp đã đƣợc chuyển tình trạng pháp lý từ “Không còn hoạt 

động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký” sang “Đang hoạt động”. 

(iii) Doanh nghiệp chịu trách nhiệm thông báo thay đổi nội dung đăng ký 

doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi. 

(iv) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đƣợc tiếp nhận để nhập thông tin vào Hệ 

thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau: 

- Có đủ giấy tờ theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP; 

- Tên doanh nghiệp đã đƣợc điền vào Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội 

dung đăng ký doanh nghiệp; 

- Có địa chỉ liên lạc của ngƣời nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; 

- Đã nộp đủ phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định. 

(v) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đƣợc chấp thuận khi có 

đầy đủ các yêu cầu sau: 

- Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó đƣợc kê khai đầy đủ 

theo quy định nhƣ hồ sơ bằng bản giấy và đƣợc thể hiện dƣới dạng văn bản điện 

tử. Tên văn bản điện tử phải đƣợc đặt tƣơng ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ 

bằng bản giấy. Ngƣời có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp 

hoặc cá nhân khác ký tên trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có thể sử dụng chữ 

ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và 

quét (scan) văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị 

định số 01/2021/NĐ-CP; 

- Các thông tin đăng ký doanh nghiệp đƣợc kê khai trên cổng thông tin 

quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải đầy đủ và chính xác theo các thông tin 

trong hồ sơ bằng bản giấy; có bao gồm thông tin về số điện thoại, thƣ điện tử 

của ngƣời nộp hồ sơ; 
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- Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử phải đƣợc xác 

thực bằng chữ ký số hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của ngƣời có thẩm 

quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ngƣời có 

thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ủy quyền thực hiện thủ 

tục đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký 

doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có các giấy tờ, tài liệu 

quy định tại Điều 12 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP. 

(vi) Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong thông báo thay đổi 

nội dung đăng ký doanh nghiệp. Việc đóng dấu đối với các tài liệu khác trong hồ 

sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh 

nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục II-3 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

 
TÊN DOANH NGHIỆP 

 

Số: …………….. 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

……, ngày……tháng……năm…… 

THÔNG BÁO 

Thay đổi chủ doanh nghiệp tƣ nhân  

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phƣớc 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ...................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  .................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số 

doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ……… 

Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tƣ nhân với các nội dung sau: 

Trƣờng hợp thay đổi chủ doanh nghiệp (đánh dấu X vào ô thích hợp): 

Tặng cho doanh nghiệp tƣ nhân  

Chủ doanh nghiệp chết  

Bán doanh nghiệp tƣ nhân  

1. Ngƣời tặng cho/Ngƣời chết/Ngƣời bán 

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):  ...................................... Giới tính:  .........  

Sinh ngày:  ...... / ...... / ......... Dân tộc:  .................  Quốc tịch:  ......................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:  

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: …………………………………………... 

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: …………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

Địa chỉ thƣờng trú: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  .....................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..........................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  .......................................  

Tỉnh/Thành phố:  ................................................................................  

Địa chỉ liên lạc (trường hợp chủ doanh nghiệp tư nhân chết không cần kê 

khai nội dung này): 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  .....................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..........................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  .......................................  

Tỉnh/Thành phố:  ................................................................................  
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Điện thoại (nếu có):  ......................... Email (nếu có):  ..................................  

2. Ngƣời đƣợc tặng cho/Ngƣời thừa kế/Ngƣời mua 

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):  ...................................... Giới tính:  .........  

Sinh ngày:  ...... / ...... / ......... Dân tộc:  .................  Quốc tịch:  ......................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:  

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: …………………………………………... 

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: …………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

Địa chỉ thƣờng trú: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  .....................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..........................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  .......................................  

Tỉnh/Thành phố:  ................................................................................  

Địa chỉ liên lạc: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  .....................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..........................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  .......................................  

Tỉnh/Thành phố:  ................................................................................  

Điện thoại (nếu có):  ...................... Email (nếu có):  ....................................  

Trƣờng hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng 

công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng 

ký doanh nghiệp. 

Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp 

pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này. 

 
NGƢỜI ĐƢỢC TẶNG CHO/ 

NGƢỜI THỪA KẾ/NGƢỜI MUA 

(Ký và ghi họ tên)
1
 

CHỦ DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN
2
 

(Ký và ghi họ tên) 

 

 

                                                           
1
 Ngƣời đƣợc tặng cho/Ngƣời thừa kế/Ngƣời mua ký trực tiếp vào phần này. 

2
 Không có phần này trong trƣờng hợp thay đổi chủ doanh nghiệp tƣ nhân do thừa kế. Trong các trƣờng 

hợp tặng cho, bán doanh nghiệp tƣ nhân, chủ doanh nghiệp tƣ nhân ký trực tiếp vào phần này. 

 
1, 2 

Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời 

đƣợc chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 
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44. Thông báo thay đổi ngành, nghề kinh doanh (đối với doanh 

nghiệp tƣ nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh). Mã số 

TTHC: 2.001996.000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 

- Bƣớc 1: Ngƣời nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác 

thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí 

đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Bƣớc 2: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, ngƣời 

nộp hồ sơ sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng 

thông tin điện tử. 

- Bƣớc 3: Trong thời gian 02 ngày làm việc, trƣờng hợp hồ sơ đủ điều 

kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp đăng 

ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh 

nghiệp. Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đủ điều kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng 

Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp 

để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh 

doanh: 

- Bƣớc 1: Ngƣời nộp hồ sơ sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê 

khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí đăng ký doanh nghiệp theo quy 

trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn) . Trƣờng hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng 

ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh 

doanh, văn bản ủy quyền phải có thông tin liên hệ của ngƣời ủy quyền để xác 

thực việc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử. 

- Bƣớc 2: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời nộp hồ sơ sẽ 

nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện 

tử. 

- Bƣớc 3: Trong thời gian 02 ngày làm việc, Phòng Đăng ký kinh doanh 

cấp đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp trong trƣờng hợp hồ sơ đủ điều 

kiện và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng 

hợp hồ sơ chƣa đủ điều kiện, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua 

mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

* Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp 

- Việc đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp đƣợc thực hiện tại 

thời điểm doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.  

b) Cách thức thực hiện:  

Ngƣời thành lập doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ủy quyền thực hiện đăng 

ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo phƣơng thức Đăng ký 
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doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử tại: Địa chỉ: 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn  

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ:  

(i) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do ngƣời đại diện 

theo pháp luật của doanh nghiệp ký; 

(ii) Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành 

viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp 

danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định 

của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về 

việc thay đổi ngành, nghề kinh doanh. 

Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy 

quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp: 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá 

nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ 

pháp lý của cá nhân đƣợc ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải 

công chứng, chứng thực. 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung 

cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký 

doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ 

tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân 

ngƣời đƣợc giới thiệu. 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bƣu chính không 

phải là bƣu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy 

quyền thực hiện nhƣ Trƣờng hợp ủy quyền cho tổ chức.  

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

đƣợc văn bản đề nghị. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - 

Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế 

hoạch và Đầu tƣ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

- Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin về ngành, nghề kinh 
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doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.  

- Trƣờng hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp 

Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh 

nghiệp. 

h) Phí: - Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: 100.000 đồng/lần 

(Thông tƣ số 47/2019/TT-BTC). 

- Ngƣời nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp phí công bố nội dung đăng 

ký doanh nghiệptại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng hợp 

doanh nghiệp không đƣợc cấp đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ đƣợc 

hoàn trả phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông 

tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:  

(i) Doanh nghiệp không đƣợc đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng 

ký doanh nghiệp trong các trƣờng hợp sau: 

- Đã bị Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo về việc vi phạm của 

doanh nghiệp thuộc trƣờng hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

hoặc đã bị ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 

- Đang trong quá trình giải thể theo quyết định giải thể của doanh nghiệp; 

- Theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án hoặc Cơ quan điều 

tra, Thủ trƣởng, Phó Thủ trƣởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên quy định tại Bộ 

luật Tố tụng hình sự; 

- Doanh nghiệp đang trong tình trạng pháp lý “Không còn hoạt động kinh 

doanh tại địa chỉ đã đăng ký”. 

(ii) Doanh nghiệp đƣợc tiếp tục đăng ký, thông báo thay đổi nội dung 

đăng ký doanh nghiệp trong các trƣờng hợp sau: 

- Đã có biện pháp khắc phục những vi phạm theo yêu cầu trong Thông 

báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trƣờng hợp thu hồi Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp và đƣợc Phòng Đăng ký kinh doanh chấp nhận; 

- Phải đăng ký thay đổi một số nội dung đăng ký doanh nghiệp để phục vụ 

quá trình giải thể và hoàn tất bộ hồ sơ giải thể theo quy định. Trong trƣờng hợp 

này, hồ sơ đăng ký thay đổi phải kèm theo văn bản giải trình của doanh nghiệp 

về lý do đăng ký thay đổi; 

- Có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của các tổ chức, cá nhân gửi yêu cầu 

quy định tại điểm c khoản 1 Điều 65 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về việc cho 

phép tiếp tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; 
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- Doanh nghiệp đã đƣợc chuyển tình trạng pháp lý từ “Không còn hoạt 

động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký” sang “Đang hoạt động”. 

(iii) Doanh nghiệp chịu trách nhiệm thông báo thay đổi nội dung đăng ký 

doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi. 

(iv) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đƣợc tiếp nhận để nhập thông tin vào Hệ 

thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau: 

- Có đủ giấy tờ theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP; 

- Tên doanh nghiệp đã đƣợc điền vào Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội 

dung đăng ký doanh nghiệp; 

- Có địa chỉ liên lạc của ngƣời nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; 

- Đã nộp đủ phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định. 

(v) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đƣợc chấp thuận khi có 

đầy đủ các yêu cầu sau: 

- Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó đƣợc kê khai đầy đủ 

theo quy định nhƣ hồ sơ bằng bản giấy và đƣợc thể hiện dƣới dạng văn bản điện 

tử. Tên văn bản điện tử phải đƣợc đặt tƣơng ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ 

bằng bản giấy. Ngƣời có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp 

hoặc cá nhân khác ký tên trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có thể sử dụng chữ 

ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và 

quét (scan) văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị 

định số 01/2021/NĐ-CP; 

- Các thông tin đăng ký doanh nghiệp đƣợc kê khai trên cổng thông tin 

quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải đầy đủ và chính xác theo các thông tin 

trong hồ sơ bằng bản giấy; có bao gồm thông tin về số điện thoại, thƣ điện tử 

của ngƣời nộp hồ sơ; 

- Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử phải đƣợc xác 

thực bằng chữ ký số hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của ngƣời có thẩm 

quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ngƣời có 

thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ủy quyền thực hiện thủ 

tục đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký 

doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có các giấy tờ, tài liệu 

quy định tại Điều 12 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP. 

(vi) Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong thông báo thay đổi 

nội dung đăng ký doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ 

sơ đăng ký doanh nghiệp. Việc đóng dấu đối với các tài liệu khác trong hồ sơ 

đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  
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- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh 

nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục II-1 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  
TÊN DOANH NGHIỆP 

 

Số: ………….. 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

……, ngày…… tháng…… năm …… 

THÔNG BÁO 

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp  

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phƣớc 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ....................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  .................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số 

doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ……… 

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở (chỉ kê khai trong trường hợp 

doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp hoặc sáp nhập 

doanh nghiệp, đánh dấu X vào ô thích hợp): 

- Đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp  

- Đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp  

Thông tin về doanh nghiệp bị sáp nhập (chỉ kê khai trong trường hợp 

doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp): 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ....................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  .................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số 

doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ……… 

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với 

doanh nghiệp bị sáp nhập và các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh 

doanh của doanh nghiệp bị sáp nhập. 

- Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, 

phƣờng, thị trấn biên giới; xã, phƣờng, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh 

hƣởng đến quốc phòng, an ninh
96

:    Có       Không 

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/thông báo 

thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp nhƣ sau: 

                                                           
96

 Kê khai trong trƣờng hợp có nhà đầu tƣ nƣớc ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh 

nghiệp dẫn đến thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. 
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(Doanh nghiệp chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký/ 

thông báo thay đổi và gửi kèm) 
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ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP 

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt sau khi thay đổi (ghi bằng chữ in 

hoa):  ........................................................................................................................  

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nƣớc ngoài sau khi thay đổi (nếu có): 

 .................................................................................................................................  

Tên doanh nghiệp viết tắt sau khi thay đổi (nếu có): ....................................  

 .................................................................................................................................  
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ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH  

Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ................................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ....................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  .................................................  

Tỉnh/Thành phố:  

Điện thoại:  ..................................................... Fax (nếu có):  ........................  

Email (nếu có):  .............................................. Website (nếu có):  .................  

Đồng thời thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế (Đánh dấu X vào ô vuông 

nếu doanh nghiệp thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế tương ứng với địa chỉ 

trụ sở chính). 

- Doanh nghiệp nằm trong (Đánh dấu X vào ô vuông tương ứng nếu doanh 

nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp/khu chế xuất/khu 

kinh tế/khu công nghệ cao): 

Khu công nghiệp  

Khu chế xuất  

Khu kinh tế  

Khu công nghệ cao  

Doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tƣ nhân cam kết trụ sở doanh nghiệp 

thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp/chủ doanh 

nghiệp tƣ nhân và đƣợc sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật. 
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ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH/ 

THÀNH VIÊN HỢP DANH CÔNG TY HỢP DANH 

Trƣờng hợp thay đổi thành viên công ty TNHH: kê khai Danh sách thành 

viên công ty TNHH theo Phụ lục I-6 và Danh sách ngƣời đại diện theo pháp 

luật/ngƣời đại diện theo uỷ quyền của thành viên là tổ chức theo Phụ lục I-10 

ban hành kèm theo Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT, nếu có. 

Trƣờng hợp thay đổi thành viên hợp danh công ty hợp danh: kê khai Danh 

sách thành viên hợp danh theo Phụ lục I-9 (Không kê khai nội dung thông tin về 

thành viên góp vốn của công ty hợp danh). 
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ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ, PHẦN VỐN GÓP, 

TỶ LỆ PHẦN VỐN GÓP 

1. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty:  

Vốn điều lệ đã đăng ký (bằng số, bằng chữ, VNĐ):  ....................................  

Vốn điều lệ sau khi thay đổi (bằng số, bằng chữ, VNĐ):  ............................  

Giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền nƣớc ngoài (nếu có, ghi bằng số, loại 

ngoại tệ):  .................................................................................................................  

Có hiển thị thông tin về giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền tệ nƣớc ngoài 

trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không?   Có          Không  

Thời điểm thay đổi vốn:  ...............................................................................  

Hình thức tăng, giảm vốn:  ...........................................................................  

Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn điều lệ:  

STT Tài sản góp vốn 

Giá trị vốn của từng tài sản 

trong vốn điều lệ (bằng số, 

VNĐ) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Đồng Việt Nam   

2 

Ngoại tệ tự do chuyển đổi 

(ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền 

được góp bằng mỗi loại 

ngoại tệ) 

  

3 Vàng   

4 Quyền sử dụng đất   

5 Quyền sở hữu trí tuệ   

6 

Các tài sản khác (ghi rõ loại 

tài sản, số lượng và giá trị 

còn lại của mỗi loại tài 

sản, có thể lập thành danh 

mục riêng kèm theo hồ sơ 

đăng ký doanh nghiệp) 

  

Tổng số   

Thông tin về cổ phần (chỉ kê khai đối với công ty cổ phần): 

Mệnh giá cổ phần:  ........................................................................................  

STT Loại cổ phần Số 

lƣợng 

Giá trị (bằng 

số, VNĐ) 

Tỉ lệ so với  

vốn điều lệ 
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(%) 

1 Cổ phần phổ thông    

2 Cổ phần ƣu đã biểu quyết    

3 Cổ phần ƣu đã cổ tức    

4 Cổ phần ƣu đãi hoàn lại    

5 Các cổ phần ƣu đãi khác    

Tổng số    

2. Đăng ký thay đổi phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp công ty TNHH, 

công ty hợp danh: 

Kê khai phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp mới của thành viên công ty 

TNHH hai thành viên trở lên/thành viên hợp danh công ty hợp danh theo mẫu 

tương ứng tại các Phụ lục I-6, Phụ lục I-9 ban hành kèm theo Thông tư số 

01/2021/TT-BKHĐT. 

(Đối với thành viên có phần vốn góp không thay đổi, trong danh sách 

thành viên không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên đó). 
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THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH
1 

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp 

doanh nghiệp thông báo bổ sung ngành, nghề kinh doanh vào danh sách ngành, 

nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh): 

STT Tên ngành, nghề 

kinh doanh  

đƣợc bổ sung 

Mã 

ngành 

Ngành, nghề kinh doanh chính (Trường 

hợp ngành, nghề kinh doanh được bổ sung 

là ngành, nghề kinh doanh chính thì đánh 

dấu X để chọn một trong các ngành, nghề 

đã kê khai) 

    

2. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp doanh 

nghiệp thông báo bỏ ngành, nghề kinh doanh khỏi danh sách ngành, nghề kinh 

doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh): 

STT Tên ngành, nghề kinh doanh  

đƣợc bỏ khỏi danh sách đã đăng ký 

Mã ngành Ghi chú 

    

3. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường 

hợp doanh nghiệp thông báo thay đổi nội dung chi tiết của ngành, nghề kinh 

doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh): 

STT Tên ngành, 

nghề kinh 

doanh  

đƣợc sửa đổi 

chi tiết 

Mã 

ngành 

Ngành, nghề kinh doanh chính (Trường 

hợp ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi 

là ngành, nghề kinh doanh chính thì đánh 

dấu X để chọn một trong các ngành, nghề 

đã kê khai) 

    

Lƣu ý:  

- Trƣờng hợp doanh nghiệp thay đổi ngành, nghề kinh doanh từ ngành 

này sang ngành khác, doanh nghiệp kê khai đồng thời tại mục 1, 2 nêu trên, cụ 

thể nhƣ sau: kê khai ngành, nghề kinh doanh mới tại mục 1; kê khai ngành, nghề 

kinh doanh cũ tại mục 2. 

                                                           
1
 - Doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm; 

- Các ngành, nghề cấm đầu tƣ kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tƣ; 

- Đối với ngành, nghề đầu tƣ kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ đƣợc kinh doanh khi có đủ điều 

kiện theo quy định. Danh mục ngành, nghề đầu tƣ kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm 

theo Luật Đầu tƣ. 
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- Trƣờng hợp doanh nghiệp thay đổi ngành, nghề kinh doanh chính từ 

ngành này sang ngành khác nhƣng không thay đổi danh sách ngành, nghề kinh 

doanh đã đăng ký, doanh nghiệp thực hiện cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký 

doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 63 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP 

ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. 

- Trƣờng hợp chỉ bỏ ngành, nghề kinh doanh chính mà không bổ sung 

thêm ngành, nghề kinh doanh mới và chọn một ngành, nghề kinh doanh khác 

trong số các ngành, nghề kinh doanh còn lại đã đăng ký làm ngành, nghề kinh 

doanh chính thì đồng thời kê khai tại mục 2, 3 nêu trên, cụ thể nhƣ sau: kê khai 

ngành, nghề kinh doanh bị bỏ tại mục 2; kê khai ngành, nghề kinh doanh chính 

mới tại mục 3. 
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ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƢ 

CỦA CHỦ DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN 

Vốn đầu tƣ đã đăng ký (bằng số; bằng chữ; VNĐ):  ....................................  

Vốn đầu tƣ sau khi thay đổi (bằng số; bằng chữ; VNĐ):  ............................  

Giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền nƣớc ngoài (nếu có, bằng số, loại 

ngoại tệ): .................................................................................................................  

Có hiển thị thông tin về giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền tệ nƣớc ngoài 

trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không? Có           Không 

Thời điểm thay đổi vốn:  ...............................................................................  

Hình thức tăng, giảm vốn:  ............................................................................  

Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn đầu tƣ:  

STT Tài sản góp vốn Giá trị vốn của từng tài sản 

trong vốn đầu tƣ (bằng số, 

VNĐ) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Đồng Việt Nam   

2 Ngoại tệ tự do chuyển đổi 

(ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền 

được góp bằng mỗi loại 

ngoại tệ) 

  

3 Vàng   

4 Quyền sử dụng đất   

5 Quyền sở hữu trí tuệ   

6 Các tài sản khác (ghi rõ 

loại tài sản, số lượng và 

giá trị còn lại của mỗi 

loại tài sản, có thể lập 

thành danh mục riêng kèm 

theo hồ sơ đăng ký doanh 
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nghiệp) 

Tổng số   
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THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO UỶ QUYỀN  

CỦA CHỦ SỞ HỮU, THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

LÀ TỔ CHỨC/CỔ ĐÔNG LÀ TỔ CHỨC NƢỚC NGOÀI 

Thông tin về ngƣời đại diện theo uỷ quyền sau khi thay đổi (kê theo Phụ lục I-10 

ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm. 
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THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP,  

CỔ ĐÔNG LÀ NHÀ ĐẦU TƢ NƢỚC NGOÀI CÔNG TY CỔ PHẦN 

Trƣờng hợp thay đổi thông tin về cổ đông sáng lập (kê khai theo Phụ lục 

I-7 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (Đối với cổ 

đông sáng lập có phần vốn góp không thay đổi, trong danh sách cổ đông sáng 

lập không bắt buộc phải có chữ ký của cổ đông sáng lập đó). 

Trƣờng hợp thay đổi cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài, thay đổi thông tin 

về cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài (kê khai theo Phụ lục I-8 ban hành kèm 

theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (Đối với cổ đông có phần vốn 

góp không thay đổi, trong danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài không 

bắt buộc phải có chữ ký của cổ đông đó). 
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THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ 

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế 

1 Thông tin về Giám đốc/Tổng giám đốc (nếu có): 

Họ và tên Giám đốc/Tổng giám đốc: ……………………………. 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

2 Thông tin về Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán (nếu có)
1
: 

Họ và tên Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán: ……………………………. 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

3 Địa chỉ nhận thông báo thuế: 

Số nhà, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ………………………………… 

Xã/Phƣờng/Thị trấn: …………………………………………………… 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………… 

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………. 

Điện thoại (nếu có): ………………….Fax (nếu có):……………….. 

Email (nếu có):……………………………………………………… 

4
 

Ngày bắt đầu hoạt động
2
: …../…../……. 

5 Hình thức hạch toán (Đánh dấu X vào một trong hai ô “Hạch toán độc 

lập” hoặc “Hạch toán phụ thuộc”. Trường hợp tích chọn ô “Hạch toán 

độc lập” mà thuộc đối tượng phải lập và gửi báo cáo tài chính hợp nhất 

cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì tích chọn thêm ô “Có báo 

cáo tài chính hợp nhất”):  

Hạch toán độc lập   Có báo cáo tài chính hợp nhất 

Hạch toán phụ thuộc    
 

6 Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày …..…./.……. đến ngày …..…/..…….
3
 

(Ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán) 

7 Tổng số lao động: ...................................................................... 

8 Có hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M không? 

                                                           
1
 Trƣờng hợp doanh nghiệp kê khai hình thức hạch toán là Hạch toán độc lập tại chỉ tiêu 5 thì bắt buộc 

phải kê khai thông tin về Kế toán trƣởng/phụ trách kế toán tại chỉ tiêu 2. 
2
 Trƣờng hợp doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau ngày bắt đầu hoạt động 

đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 
3
 - Trƣờng hợp niên độ kế toán theo năm dƣơng lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12.  

- Trƣờng hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dƣơng lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ 

kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý.  

- Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp. 



612 

 

 

Có Không 
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Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung 

đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp đối với các thông tin thay đổi nêu trên. 

(Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy xác 

nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp). 

Trƣờng hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng 

công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng 

ký doanh nghiệp. 

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính 

hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này. 

Ngƣời ký tại Thông báo này cam kết là ngƣời có quyền và nghĩa vụ thực 

hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 
 

 NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  

CỦA DOANH NGHIỆP  

(Ký và ghi họ tên)1  

 

 

 

  

                                                           
1
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.  

Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời đƣợc 

chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 
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45. Đăng ký thay đổi vốn đầu tƣ của chủ doanh nghiệp tƣ nhân. Mã 

số TTHC: 2.001993.000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 

- Bƣớc 1: Ngƣời nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác 

thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí 

đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Bƣớc 2: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, ngƣời 

nộp hồ sơ sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng 

thông tin điện tử. 

- Bƣớc 3: Trong thời gian 01 ngày làm việc, trƣờng hợp hồ sơ đủ điều 

kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp đăng 

ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh 

nghiệp. Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đủ điều kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng 

Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp 

để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh 

doanh: 

- Bƣớc 1: Ngƣời nộp hồ sơ sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê 

khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí đăng ký doanh nghiệp theo quy 

trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn) . Trƣờng hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng 

ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh 

doanh, văn bản ủy quyền phải có thông tin liên hệ của ngƣời ủy quyền để xác 

thực việc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử. 

- Bƣớc 2: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời nộp hồ sơ sẽ 

nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện 

tử. 

- Bƣớc 3: Trong thời gian 01 ngày làm việc, Phòng Đăng ký kinh doanh 

cấp đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp trong trƣờng hợp hồ sơ đủ điều 

kiện và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng 

hợp hồ sơ chƣa đủ điều kiện, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua 

mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

* Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp 

- Việc đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp đƣợc thực hiện tại 

thời điểm doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 

b) Cách thức thực hiện:  
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Ngƣời thành lập doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ủy quyền thực hiện đăng 

ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo phƣơng thức Đăng ký 

doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử tại: Địa chỉ: 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn  

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ:  

Thông báo về việc thay đổi vốn đầu tƣ của doanh nghiệp tƣ nhân 

Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy 

quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp: 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá 

nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ 

pháp lý của cá nhân đƣợc ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải 

công chứng, chứng thực. 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung 

cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký 

doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ 

tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân 

ngƣời đƣợc giới thiệu. 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bƣu chính không 

phải là bƣu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy 

quyền thực hiện nhƣ Trƣờng hợp ủy quyền cho tổ chức.  

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

đƣợc văn bản đề nghị. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - 

Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế 

hoạch và Đầu tƣ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Thông báo về việc sửa đổi, bổ 

sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 

h) Phí: Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: 100.000 đồng/lần 

(Thông tƣ số 47/2019/TT-BTC). 
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- Ngƣời nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp phí công bố nội dung đăng 

ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng hợp 

doanh nghiệp không đƣợc cấp đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ đƣợc 

hoàn trả phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông 

tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:  

(i) Doanh nghiệp không đƣợc đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng 

ký doanh nghiệp trong các trƣờng hợp sau: 

- Đã bị Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo về việc vi phạm của 

doanh nghiệp thuộc trƣờng hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

hoặc đã bị ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 

- Đang trong quá trình giải thể theo quyết định giải thể của doanh nghiệp; 

- Theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án hoặc Cơ quan điều 

tra, Thủ trƣởng, Phó Thủ trƣởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên quy định tại Bộ 

luật Tố tụng hình sự; 

- Doanh nghiệp đang trong tình trạng pháp lý “Không còn hoạt động kinh 

doanh tại địa chỉ đã đăng ký”. 

(ii) Doanh nghiệp đƣợc tiếp tục đăng ký, thông báo thay đổi nội dung 

đăng ký doanh nghiệp trong các trƣờng hợp sau: 

- Đã có biện pháp khắc phục những vi phạm theo yêu cầu trong Thông 

báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trƣờng hợp thu hồi Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp và đƣợc Phòng Đăng ký kinh doanh chấp nhận; 

- Phải đăng ký thay đổi một số nội dung đăng ký doanh nghiệp để phục vụ 

quá trình giải thể và hoàn tất bộ hồ sơ giải thể theo quy định. Trong trƣờng hợp 

này, hồ sơ đăng ký thay đổi phải kèm theo văn bản giải trình của doanh nghiệp 

về lý do đăng ký thay đổi; 

- Có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của các tổ chức, cá nhân gửi yêu cầu 

quy định tại điểm c khoản 1 Điều 65 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về việc cho 

phép tiếp tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; 

- Doanh nghiệp đã đƣợc chuyển tình trạng pháp lý từ “Không còn hoạt 

động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký” sang “Đang hoạt động”. 

(iii) Doanh nghiệp chịu trách nhiệm thông báo thay đổi nội dung đăng ký 

doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi. 

(iv) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đƣợc tiếp nhận để nhập thông tin vào Hệ 

thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau: 

- Có đủ giấy tờ theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP; 
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- Tên doanh nghiệp đã đƣợc điền vào Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội 

dung đăng ký doanh nghiệp; 

- Có địa chỉ liên lạc của ngƣời nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; 

- Đã nộp đủ phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định. 

(v) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đƣợc chấp thuận khi có 

đầy đủ các yêu cầu sau: 

- Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó đƣợc kê khai đầy đủ 

theo quy định nhƣ hồ sơ bằng bản giấy và đƣợc thể hiện dƣới dạng văn bản điện 

tử. Tên văn bản điện tử phải đƣợc đặt tƣơng ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ 

bằng bản giấy. Ngƣời có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp 

hoặc cá nhân khác ký tên trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có thể sử dụng chữ 

ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và 

quét (scan) văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị 

định số 01/2021/NĐ-CP; 

- Các thông tin đăng ký doanh nghiệp đƣợc kê khai trên cổng thông tin 

quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải đầy đủ và chính xác theo các thông tin 

trong hồ sơ bằng bản giấy; có bao gồm thông tin về số điện thoại, thƣ điện tử 

của ngƣời nộp hồ sơ; 

- Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử phải đƣợc xác 

thực bằng chữ ký số hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của ngƣời có thẩm 

quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ngƣời có 

thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ủy quyền thực hiện thủ 

tục đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký 

doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có các giấy tờ, tài liệu 

quy định tại Điều 12 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP. 

(vi) Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong thông báo thay đổi 

nội dung đăng ký doanh nghiệp. Việc đóng dấu đối với các tài liệu khác trong hồ 

sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh 

nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. 
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Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục II-1 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  
TÊN DOANH NGHIỆP 

 

Số: ………….. 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

……, ngày…… tháng…… năm …… 

THÔNG BÁO 

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp  

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phƣớc 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ....................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  .................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số 

doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ……… 

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở (chỉ kê khai trong trường hợp 

doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp hoặc sáp nhập 

doanh nghiệp, đánh dấu X vào ô thích hợp): 

- Đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp  

- Đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp  

Thông tin về doanh nghiệp bị sáp nhập (chỉ kê khai trong trường hợp 

doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp): 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ....................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  .................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số 

doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ……… 

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với 

doanh nghiệp bị sáp nhập và các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh 

doanh của doanh nghiệp bị sáp nhập. 

- Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, 

phƣờng, thị trấn biên giới; xã, phƣờng, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh 

hƣởng đến quốc phòng, an ninh
97

:    Có       Không 

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/thông báo 

thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp nhƣ sau: 

                                                           
97

 Kê khai trong trƣờng hợp có nhà đầu tƣ nƣớc ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh 

nghiệp dẫn đến thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. 
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(Doanh nghiệp chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký/ 

thông báo thay đổi và gửi kèm) 
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ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP 

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt sau khi thay đổi (ghi bằng chữ in 

hoa):  ........................................................................................................................  

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nƣớc ngoài sau khi thay đổi (nếu có): 

 .................................................................................................................................  

Tên doanh nghiệp viết tắt sau khi thay đổi (nếu có): ....................................  

 .................................................................................................................................  
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ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH  

Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ................................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ....................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  .................................................  

Tỉnh/Thành phố:  

Điện thoại:  ..................................................... Fax (nếu có):  ........................  

Email (nếu có):  .............................................. Website (nếu có):  .................  

Đồng thời thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế (Đánh dấu X vào ô vuông 

nếu doanh nghiệp thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế tương ứng với địa chỉ 

trụ sở chính). 

- Doanh nghiệp nằm trong (Đánh dấu X vào ô vuông tương ứng nếu doanh 

nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp/khu chế xuất/khu 

kinh tế/khu công nghệ cao): 

Khu công nghiệp  

Khu chế xuất  

Khu kinh tế  

Khu công nghệ cao  

Doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tƣ nhân cam kết trụ sở doanh nghiệp 

thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp/chủ doanh 

nghiệp tƣ nhân và đƣợc sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật. 
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ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH/ 

THÀNH VIÊN HỢP DANH CÔNG TY HỢP DANH 

Trƣờng hợp thay đổi thành viên công ty TNHH: kê khai Danh sách thành 

viên công ty TNHH theo Phụ lục I-6 và Danh sách ngƣời đại diện theo pháp 

luật/ngƣời đại diện theo uỷ quyền của thành viên là tổ chức theo Phụ lục I-10 

ban hành kèm theo Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT, nếu có. 

Trƣờng hợp thay đổi thành viên hợp danh công ty hợp danh: kê khai Danh 

sách thành viên hợp danh theo Phụ lục I-9 (Không kê khai nội dung thông tin về 

thành viên góp vốn của công ty hợp danh). 
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ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ, PHẦN VỐN GÓP, 

TỶ LỆ PHẦN VỐN GÓP 

1. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty:  

Vốn điều lệ đã đăng ký (bằng số, bằng chữ, VNĐ):  ....................................  

Vốn điều lệ sau khi thay đổi (bằng số, bằng chữ, VNĐ):  ............................  

Giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền nƣớc ngoài (nếu có, ghi bằng số, loại 

ngoại tệ):  .................................................................................................................  

Có hiển thị thông tin về giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền tệ nƣớc ngoài 

trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không?   Có          Không  

Thời điểm thay đổi vốn:  ...............................................................................  

Hình thức tăng, giảm vốn:  ...........................................................................  

Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn điều lệ:  

STT Tài sản góp vốn 

Giá trị vốn của từng tài sản 

trong vốn điều lệ (bằng số, 

VNĐ) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Đồng Việt Nam   

2 

Ngoại tệ tự do chuyển đổi 

(ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền 

được góp bằng mỗi loại 

ngoại tệ) 

  

3 Vàng   

4 Quyền sử dụng đất   

5 Quyền sở hữu trí tuệ   

6 

Các tài sản khác (ghi rõ loại 

tài sản, số lượng và giá trị 

còn lại của mỗi loại tài 

sản, có thể lập thành danh 

mục riêng kèm theo hồ sơ 

đăng ký doanh nghiệp) 

  

Tổng số   

Thông tin về cổ phần (chỉ kê khai đối với công ty cổ phần): 

Mệnh giá cổ phần:  ........................................................................................  

STT Loại cổ phần Số 

lƣợng 

Giá trị (bằng 

số, VNĐ) 

Tỉ lệ so với  

vốn điều lệ 
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(%) 

1 Cổ phần phổ thông    

2 Cổ phần ƣu đã biểu quyết    

3 Cổ phần ƣu đã cổ tức    

4 Cổ phần ƣu đãi hoàn lại    

5 Các cổ phần ƣu đãi khác    

Tổng số    

2. Đăng ký thay đổi phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp công ty TNHH, 

công ty hợp danh: 

Kê khai phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp mới của thành viên công ty 

TNHH hai thành viên trở lên/thành viên hợp danh công ty hợp danh theo mẫu 

tương ứng tại các Phụ lục I-6, Phụ lục I-9 ban hành kèm theo Thông tư số 

01/2021/TT-BKHĐT. 

(Đối với thành viên có phần vốn góp không thay đổi, trong danh sách 

thành viên không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên đó). 
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THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH
1 

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp 

doanh nghiệp thông báo bổ sung ngành, nghề kinh doanh vào danh sách ngành, 

nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh): 

STT Tên ngành, nghề 

kinh doanh  

đƣợc bổ sung 

Mã 

ngành 

Ngành, nghề kinh doanh chính (Trường 

hợp ngành, nghề kinh doanh được bổ sung 

là ngành, nghề kinh doanh chính thì đánh 

dấu X để chọn một trong các ngành, nghề 

đã kê khai) 

    

2. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp doanh 

nghiệp thông báo bỏ ngành, nghề kinh doanh khỏi danh sách ngành, nghề kinh 

doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh): 

STT Tên ngành, nghề kinh doanh  

đƣợc bỏ khỏi danh sách đã đăng ký 

Mã ngành Ghi chú 

    

3. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường 

hợp doanh nghiệp thông báo thay đổi nội dung chi tiết của ngành, nghề kinh 

doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh): 

STT Tên ngành, 

nghề kinh 

doanh  

đƣợc sửa đổi 

chi tiết 

Mã 

ngành 

Ngành, nghề kinh doanh chính (Trường 

hợp ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi 

là ngành, nghề kinh doanh chính thì đánh 

dấu X để chọn một trong các ngành, nghề 

đã kê khai) 

    

Lƣu ý:  

- Trƣờng hợp doanh nghiệp thay đổi ngành, nghề kinh doanh từ ngành 

này sang ngành khác, doanh nghiệp kê khai đồng thời tại mục 1, 2 nêu trên, cụ 

thể nhƣ sau: kê khai ngành, nghề kinh doanh mới tại mục 1; kê khai ngành, nghề 

kinh doanh cũ tại mục 2. 

                                                           
1
 - Doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm; 

- Các ngành, nghề cấm đầu tƣ kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tƣ; 

- Đối với ngành, nghề đầu tƣ kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ đƣợc kinh doanh khi có đủ điều 

kiện theo quy định. Danh mục ngành, nghề đầu tƣ kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm 

theo Luật Đầu tƣ. 
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- Trƣờng hợp doanh nghiệp thay đổi ngành, nghề kinh doanh chính từ 

ngành này sang ngành khác nhƣng không thay đổi danh sách ngành, nghề kinh 

doanh đã đăng ký, doanh nghiệp thực hiện cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký 

doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 63 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP 

ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. 

- Trƣờng hợp chỉ bỏ ngành, nghề kinh doanh chính mà không bổ sung 

thêm ngành, nghề kinh doanh mới và chọn một ngành, nghề kinh doanh khác 

trong số các ngành, nghề kinh doanh còn lại đã đăng ký làm ngành, nghề kinh 

doanh chính thì đồng thời kê khai tại mục 2, 3 nêu trên, cụ thể nhƣ sau: kê khai 

ngành, nghề kinh doanh bị bỏ tại mục 2; kê khai ngành, nghề kinh doanh chính 

mới tại mục 3. 
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ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƢ 

CỦA CHỦ DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN 

Vốn đầu tƣ đã đăng ký (bằng số; bằng chữ; VNĐ):  ....................................  

Vốn đầu tƣ sau khi thay đổi (bằng số; bằng chữ; VNĐ):  ............................  

Giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền nƣớc ngoài (nếu có, bằng số, loại 

ngoại tệ): .................................................................................................................  

Có hiển thị thông tin về giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền tệ nƣớc ngoài 

trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không? Có           Không 

Thời điểm thay đổi vốn:  ...............................................................................  

Hình thức tăng, giảm vốn:  ............................................................................  

Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn đầu tƣ:  

STT Tài sản góp vốn Giá trị vốn của từng tài sản 

trong vốn đầu tƣ (bằng số, 

VNĐ) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Đồng Việt Nam   

2 Ngoại tệ tự do chuyển đổi 

(ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền 

được góp bằng mỗi loại 

ngoại tệ) 

  

3 Vàng   

4 Quyền sử dụng đất   

5 Quyền sở hữu trí tuệ   

6 Các tài sản khác (ghi rõ 

loại tài sản, số lượng và 

giá trị còn lại của mỗi 

loại tài sản, có thể lập 

thành danh mục riêng kèm 

theo hồ sơ đăng ký doanh 
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nghiệp) 

Tổng số   
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THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO UỶ QUYỀN  

CỦA CHỦ SỞ HỮU, THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

LÀ TỔ CHỨC/CỔ ĐÔNG LÀ TỔ CHỨC NƢỚC NGOÀI 

Thông tin về ngƣời đại diện theo uỷ quyền sau khi thay đổi (kê theo Phụ lục I-10 

ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm. 
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THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP,  

CỔ ĐÔNG LÀ NHÀ ĐẦU TƢ NƢỚC NGOÀI CÔNG TY CỔ PHẦN 

Trƣờng hợp thay đổi thông tin về cổ đông sáng lập (kê khai theo Phụ lục 

I-7 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (Đối với cổ 

đông sáng lập có phần vốn góp không thay đổi, trong danh sách cổ đông sáng 

lập không bắt buộc phải có chữ ký của cổ đông sáng lập đó). 

Trƣờng hợp thay đổi cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài, thay đổi thông tin 

về cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài (kê khai theo Phụ lục I-8 ban hành kèm 

theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (Đối với cổ đông có phần vốn 

góp không thay đổi, trong danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài không 

bắt buộc phải có chữ ký của cổ đông đó). 
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THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ 

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế 

1 Thông tin về Giám đốc/Tổng giám đốc (nếu có): 

Họ và tên Giám đốc/Tổng giám đốc: ……………………………. 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

2 Thông tin về Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán (nếu có)
1
: 

Họ và tên Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán: ……………………………. 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

3 Địa chỉ nhận thông báo thuế: 

Số nhà, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ………………………………… 

Xã/Phƣờng/Thị trấn: …………………………………………………… 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………… 

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………. 

Điện thoại (nếu có): ………………….Fax (nếu có):……………….. 

Email (nếu có):……………………………………………………… 

4
 

Ngày bắt đầu hoạt động
2
: …../…../……. 

5 Hình thức hạch toán (Đánh dấu X vào một trong hai ô “Hạch toán độc 

lập” hoặc “Hạch toán phụ thuộc”. Trường hợp tích chọn ô “Hạch toán 

độc lập” mà thuộc đối tượng phải lập và gửi báo cáo tài chính hợp nhất 

cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì tích chọn thêm ô “Có báo 

cáo tài chính hợp nhất”):  

Hạch toán độc lập   Có báo cáo tài chính hợp nhất 

Hạch toán phụ thuộc    
 

6 Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày …..…./.……. đến ngày …..…/..…….
3
 

(Ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán) 

7 Tổng số lao động: ...................................................................... 

8 Có hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M không? 

                                                           
1
 Trƣờng hợp doanh nghiệp kê khai hình thức hạch toán là Hạch toán độc lập tại chỉ tiêu 5 thì bắt buộc 

phải kê khai thông tin về Kế toán trƣởng/phụ trách kế toán tại chỉ tiêu 2. 
2
 Trƣờng hợp doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau ngày bắt đầu hoạt động 

đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 
3
 - Trƣờng hợp niên độ kế toán theo năm dƣơng lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12.  

- Trƣờng hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dƣơng lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ 

kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý.  

- Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp. 
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Có Kông 
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Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung 

đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp đối với các thông tin thay đổi nêu trên. 

(Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy xác 

nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp). 

Trƣờng hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng 

công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng 

ký doanh nghiệp. 

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính 

hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này. 

Ngƣời ký tại Thông báo này cam kết là ngƣời có quyền và nghĩa vụ thực 

hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 
 

 NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  

CỦA DOANH NGHIỆP  

(Ký và ghi họ tên)1  

 

 

  

                                                           
1
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.  

Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời đƣợc 

chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 
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46. Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ 

phần chƣa niêm yết. Mã số TTHC: 2.002044.000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện:      

- Trƣờng hợp thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập quy định tại khoản 2 

Điều 57 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP, công ty gửi hồ sơ thông báo thay đổi nội 

dung đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi công ty đặt trụ 

sở chính.Cách thức thực hiện thông qua các trƣờng hợp sau: 

* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 

- Bƣớc 1: Ngƣời nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác 

thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí 

đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Bƣớc 2: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, ngƣời 

nộp hồ sơ sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng 

thông tin điện tử. 

- Bƣớc 3: Trong thời gian 01 ngày làm việc, trƣờng hợp hồ sơ đủ điều 

kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp đăng 

ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh 

nghiệp. Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đủ điều kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng 

Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp 

để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh 

doanh: 

- Bƣớc 1: Ngƣời nộp hồ sơ sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê 

khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí đăng ký doanh nghiệp theo quy 

trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn) . Trƣờng hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng 

ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh 

doanh, văn bản ủy quyền phải có thông tin liên hệ của ngƣời ủy quyền để xác 

thực việc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử. 

- Bƣớc 2: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời nộp hồ sơ sẽ 

nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện 

tử. 

- Bƣớc 3: Trong thời gian 01 ngày làm việc, Phòng Đăng ký kinh doanh 

cấp đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp trong trƣờng hợp hồ sơ đủ điều 

kiện và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng 
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hợp hồ sơ chƣa đủ điều kiện, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua 

mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

* Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp 

- Việc đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp đƣợc thực hiện tại 

thời điểm doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.  

b) Cách thức thực hiện:  

Ngƣời thành lập doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ủy quyền thực hiện đăng 

ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo phƣơng thức Đăng ký 

doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử tại: Địa chỉ: 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn  

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ:  

(i) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do ngƣời đại diện 

theo pháp luật của doanh nghiệp ký; 

(ii) Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần, trong đó không bao gồm 

thông tin về cổ đông sáng lập chƣa thanh toán số cổ phần đã đăng ký mua. 

Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy 

quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp: 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá 

nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ 

pháp lý của cá nhân đƣợc ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải 

công chứng, chứng thực. 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung 

cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký 

doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ 

tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân 

ngƣời đƣợc giới thiệu. 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bƣu chính không 

phải là bƣu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy 

quyền thực hiện nhƣ Trƣờng hợp ủy quyền cho tổ chức.  

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

đƣợc văn bản đề nghị. 
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đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - 

Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế 

hoạch và Đầu tƣ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

- Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin của cổ đông sáng lập 

trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

- Trƣờng hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp 

Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh 

nghiệp. 

h) Phí:  

- Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: 100.000 đồng/lần (Thông 

tƣ số 47/2019/TT-BTC). 

- Ngƣời nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp phí công bố nội dung đăng 

ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng hợp 

doanh nghiệp không đƣợc cấp đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ đƣợc 

hoàn trả phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông 

tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT); 

- Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần (Phụ lục I-7, Thông tƣ số 

01/2021/TT-BKHĐT). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:  

(i) Doanh nghiệp không đƣợc đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng 

ký doanh nghiệp trong các trƣờng hợp sau: 

- Đã bị Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo về việc vi phạm của 

doanh nghiệp thuộc trƣờng hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

hoặc đã bị ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 

- Đang trong quá trình giải thể theo quyết định giải thể của doanh nghiệp; 

- Theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án hoặc Cơ quan điều 

tra, Thủ trƣởng, Phó Thủ trƣởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên quy định tại Bộ 

luật Tố tụng hình sự; 
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- Doanh nghiệp đang trong tình trạng pháp lý “Không còn hoạt động kinh 

doanh tại địa chỉ đã đăng ký”. 

(ii) Doanh nghiệp đƣợc tiếp tục đăng ký, thông báo thay đổi nội dung 

đăng ký doanh nghiệp trong các trƣờng hợp sau: 

- Đã có biện pháp khắc phục những vi phạm theo yêu cầu trong Thông 

báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trƣờng hợp thu hồi Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp và đƣợc Phòng Đăng ký kinh doanh chấp nhận; 

- Phải đăng ký thay đổi một số nội dung đăng ký doanh nghiệp để phục vụ 

quá trình giải thể và hoàn tất bộ hồ sơ giải thể theo quy định. Trong trƣờng hợp 

này, hồ sơ đăng ký thay đổi phải kèm theo văn bản giải trình của doanh nghiệp 

về lý do đăng ký thay đổi; 

- Có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của các tổ chức, cá nhân gửi yêu cầu 

quy định tại điểm c khoản 1 Điều 65 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về việc cho 

phép tiếp tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; 

- Doanh nghiệp đã đƣợc chuyển tình trạng pháp lý từ “Không còn hoạt 

động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký” sang “Đang hoạt động”. 

(iii) Việc thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập với Phòng 

Đăng ký kinh doanh chỉ thực hiện trong trƣờng hợp cổ đông sáng lập chƣa thanh 

toán hoặc chỉ thanh toán một phần số cổ phần đã đăng ký mua theo quy định 

tại Điều 113 Luật Doanh nghiệp. Doanh nghiệp có trách nhiệm thực hiện thông 

báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày 

kết thúc thời hạn phải thanh toán đủ số cổ phần đã đăng ký mua. 

(iv) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đƣợc tiếp nhận để nhập thông tin vào Hệ 

thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau: 

- Có đủ giấy tờ theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP; 

- Tên doanh nghiệp đã đƣợc điền vào Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội 

dung đăng ký doanh nghiệp; 

- Có địa chỉ liên lạc của ngƣời nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; 

- Đã nộp đủ phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định. 

(v) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đƣợc chấp thuận khi có 

đầy đủ các yêu cầu sau: 

- Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó đƣợc kê khai đầy đủ 

theo quy định nhƣ hồ sơ bằng bản giấy và đƣợc thể hiện dƣới dạng văn bản điện 

tử. Tên văn bản điện tử phải đƣợc đặt tƣơng ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ 

bằng bản giấy. Ngƣời có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp 



639 

 

 

hoặc cá nhân khác ký tên trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có thể sử dụng chữ 

ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và 

quét (scan) văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị 

định số 01/2021/NĐ-CP; 

- Các thông tin đăng ký doanh nghiệp đƣợc kê khai trên cổng thông tin 

quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải đầy đủ và chính xác theo các thông tin 

trong hồ sơ bằng bản giấy; có bao gồm thông tin về số điện thoại, thƣ điện tử 

của ngƣời nộp hồ sơ; 

- Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử phải đƣợc xác 

thực bằng chữ ký số hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của ngƣời có thẩm 

quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ngƣời có 

thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ủy quyền thực hiện thủ 

tục đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký 

doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có các giấy tờ, tài liệu 

quy định tại Điều 12 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP. 

(vi) Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong thông báo thay đổi 

nội dung đăng ký doanh nghiệp. Việc đóng dấu đối với các tài liệu khác trong hồ 

sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh 

nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục II-1 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  
TÊN DOANH NGHIỆP 

 

Số: ………….. 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

……, ngày…… tháng…… năm …… 

THÔNG BÁO 

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp  

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phƣớc 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ....................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  .................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số 

doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ……… 

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở (chỉ kê khai trong trường hợp 

doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp hoặc sáp nhập 

doanh nghiệp, đánh dấu X vào ô thích hợp): 

- Đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp  

- Đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp  

Thông tin về doanh nghiệp bị sáp nhập (chỉ kê khai trong trường hợp 

doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp): 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ....................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  .................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số 

doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ……… 

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với 

doanh nghiệp bị sáp nhập và các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh 

doanh của doanh nghiệp bị sáp nhập. 

- Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, 

phƣờng, thị trấn biên giới; xã, phƣờng, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh 

hƣởng đến quốc phòng, an ninh
98

:    Có       Không 

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/thông báo 

thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp nhƣ sau: 

                                                           
98

 Kê khai trong trƣờng hợp có nhà đầu tƣ nƣớc ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh 

nghiệp dẫn đến thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. 
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(Doanh nghiệp chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký/ 

thông báo thay đổi và gửi kèm) 
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ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP 

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt sau khi thay đổi (ghi bằng chữ in 

hoa):  ........................................................................................................................  

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nƣớc ngoài sau khi thay đổi (nếu có): 

 .................................................................................................................................  

Tên doanh nghiệp viết tắt sau khi thay đổi (nếu có): ....................................  

 .................................................................................................................................  
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ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH  

Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ................................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ....................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  .................................................  

Tỉnh/Thành phố:  

Điện thoại:  ..................................................... Fax (nếu có):  ........................  

Email (nếu có):  .............................................. Website (nếu có):  .................  

Đồng thời thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế (Đánh dấu X vào ô vuông 

nếu doanh nghiệp thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế tương ứng với địa chỉ 

trụ sở chính). 

- Doanh nghiệp nằm trong (Đánh dấu X vào ô vuông tương ứng nếu doanh 

nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp/khu chế xuất/khu 

kinh tế/khu công nghệ cao): 

Khu công nghiệp  

Khu chế xuất  

Khu kinh tế  

Khu công nghệ cao  

Doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tƣ nhân cam kết trụ sở doanh nghiệp 

thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp/chủ doanh 

nghiệp tƣ nhân và đƣợc sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật. 
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ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH/ 

THÀNH VIÊN HỢP DANH CÔNG TY HỢP DANH 

Trƣờng hợp thay đổi thành viên công ty TNHH: kê khai Danh sách thành 

viên công ty TNHH theo Phụ lục I-6 và Danh sách ngƣời đại diện theo pháp 

luật/ngƣời đại diện theo uỷ quyền của thành viên là tổ chức theo Phụ lục I-10 

ban hành kèm theo Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT, nếu có. 

Trƣờng hợp thay đổi thành viên hợp danh công ty hợp danh: kê khai Danh 

sách thành viên hợp danh theo Phụ lục I-9 (Không kê khai nội dung thông tin về 

thành viên góp vốn của công ty hợp danh). 
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ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ, PHẦN VỐN GÓP, 

TỶ LỆ PHẦN VỐN GÓP 

1. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty:  

Vốn điều lệ đã đăng ký (bằng số, bằng chữ, VNĐ):  ....................................  

Vốn điều lệ sau khi thay đổi (bằng số, bằng chữ, VNĐ):  ............................  

Giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền nƣớc ngoài (nếu có, ghi bằng số, loại 

ngoại tệ):  .................................................................................................................  

Có hiển thị thông tin về giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền tệ nƣớc ngoài 

trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không?   Có          Không  

Thời điểm thay đổi vốn:  ...............................................................................  

Hình thức tăng, giảm vốn:  ...........................................................................  

Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn điều lệ:  

STT Tài sản góp vốn 

Giá trị vốn của từng tài sản 

trong vốn điều lệ (bằng số, 

VNĐ) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Đồng Việt Nam   

2 

Ngoại tệ tự do chuyển đổi 

(ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền 

được góp bằng mỗi loại 

ngoại tệ) 

  

3 Vàng   

4 Quyền sử dụng đất   

5 Quyền sở hữu trí tuệ   

6 

Các tài sản khác (ghi rõ loại 

tài sản, số lượng và giá trị 

còn lại của mỗi loại tài 

sản, có thể lập thành danh 

mục riêng kèm theo hồ sơ 

đăng ký doanh nghiệp) 

  

Tổng số   

Thông tin về cổ phần (chỉ kê khai đối với công ty cổ phần): 

Mệnh giá cổ phần:  ........................................................................................  

STT Loại cổ phần Số 

lƣợng 

Giá trị (bằng 

số, VNĐ) 

Tỉ lệ so với  

vốn điều lệ 
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(%) 

1 Cổ phần phổ thông    

2 Cổ phần ƣu đã biểu quyết    

3 Cổ phần ƣu đã cổ tức    

4 Cổ phần ƣu đãi hoàn lại    

5 Các cổ phần ƣu đãi khác    

Tổng số    

2. Đăng ký thay đổi phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp công ty TNHH, 

công ty hợp danh: 

Kê khai phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp mới của thành viên công ty 

TNHH hai thành viên trở lên/thành viên hợp danh công ty hợp danh theo mẫu 

tương ứng tại các Phụ lục I-6, Phụ lục I-9 ban hành kèm theo Thông tư số 

01/2021/TT-BKHĐT. 

(Đối với thành viên có phần vốn góp không thay đổi, trong danh sách 

thành viên không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên đó). 
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THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH
1 

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp 

doanh nghiệp thông báo bổ sung ngành, nghề kinh doanh vào danh sách ngành, 

nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh): 

STT Tên ngành, nghề 

kinh doanh  

đƣợc bổ sung 

Mã 

ngành 

Ngành, nghề kinh doanh chính (Trường 

hợp ngành, nghề kinh doanh được bổ sung 

là ngành, nghề kinh doanh chính thì đánh 

dấu X để chọn một trong các ngành, nghề 

đã kê khai) 

    

2. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp doanh 

nghiệp thông báo bỏ ngành, nghề kinh doanh khỏi danh sách ngành, nghề kinh 

doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh): 

STT Tên ngành, nghề kinh doanh  

đƣợc bỏ khỏi danh sách đã đăng ký 

Mã ngành Ghi chú 

    

3. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường 

hợp doanh nghiệp thông báo thay đổi nội dung chi tiết của ngành, nghề kinh 

doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh): 

STT Tên ngành, 

nghề kinh 

doanh  

đƣợc sửa đổi 

chi tiết 

Mã 

ngành 

Ngành, nghề kinh doanh chính (Trường 

hợp ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi 

là ngành, nghề kinh doanh chính thì đánh 

dấu X để chọn một trong các ngành, nghề 

đã kê khai) 

    

Lƣu ý:  

- Trƣờng hợp doanh nghiệp thay đổi ngành, nghề kinh doanh từ ngành 

này sang ngành khác, doanh nghiệp kê khai đồng thời tại mục 1, 2 nêu trên, cụ 

thể nhƣ sau: kê khai ngành, nghề kinh doanh mới tại mục 1; kê khai ngành, nghề 

kinh doanh cũ tại mục 2. 

                                                           
1
 - Doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm; 

- Các ngành, nghề cấm đầu tƣ kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tƣ; 

- Đối với ngành, nghề đầu tƣ kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ đƣợc kinh doanh khi có đủ điều 

kiện theo quy định. Danh mục ngành, nghề đầu tƣ kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm 

theo Luật Đầu tƣ. 
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- Trƣờng hợp doanh nghiệp thay đổi ngành, nghề kinh doanh chính từ 

ngành này sang ngành khác nhƣng không thay đổi danh sách ngành, nghề kinh 

doanh đã đăng ký, doanh nghiệp thực hiện cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký 

doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 63 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP 

ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. 

- Trƣờng hợp chỉ bỏ ngành, nghề kinh doanh chính mà không bổ sung 

thêm ngành, nghề kinh doanh mới và chọn một ngành, nghề kinh doanh khác 

trong số các ngành, nghề kinh doanh còn lại đã đăng ký làm ngành, nghề kinh 

doanh chính thì đồng thời kê khai tại mục 2, 3 nêu trên, cụ thể nhƣ sau: kê khai 

ngành, nghề kinh doanh bị bỏ tại mục 2; kê khai ngành, nghề kinh doanh chính 

mới tại mục 3. 
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ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƢ 

CỦA CHỦ DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN 

Vốn đầu tƣ đã đăng ký (bằng số; bằng chữ; VNĐ):  ....................................  

Vốn đầu tƣ sau khi thay đổi (bằng số; bằng chữ; VNĐ):  ............................  

Giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền nƣớc ngoài (nếu có, bằng số, loại 

ngoại tệ): .................................................................................................................  

Có hiển thị thông tin về giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền tệ nƣớc ngoài 

trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không? Có           Không 

Thời điểm thay đổi vốn:  ...............................................................................  

Hình thức tăng, giảm vốn:  ............................................................................  

Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn đầu tƣ:  

STT Tài sản góp vốn Giá trị vốn của từng tài sản 

trong vốn đầu tƣ (bằng số, 

VNĐ) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Đồng Việt Nam   

2 Ngoại tệ tự do chuyển đổi 

(ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền 

được góp bằng mỗi loại 

ngoại tệ) 

  

3 Vàng   

4 Quyền sử dụng đất   

5 Quyền sở hữu trí tuệ   

6 Các tài sản khác (ghi rõ 

loại tài sản, số lượng và 

giá trị còn lại của mỗi 

loại tài sản, có thể lập 

thành danh mục riêng kèm 

theo hồ sơ đăng ký doanh 
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nghiệp) 

Tổng số   
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THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO UỶ QUYỀN  

CỦA CHỦ SỞ HỮU, THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

LÀ TỔ CHỨC/CỔ ĐÔNG LÀ TỔ CHỨC NƢỚC NGOÀI 

Thông tin về ngƣời đại diện theo uỷ quyền sau khi thay đổi (kê theo Phụ lục I-10 

ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm. 
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THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP,  

CỔ ĐÔNG LÀ NHÀ ĐẦU TƢ NƢỚC NGOÀI CÔNG TY CỔ PHẦN 

Trƣờng hợp thay đổi thông tin về cổ đông sáng lập (kê khai theo Phụ lục 

I-7 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (Đối với cổ 

đông sáng lập có phần vốn góp không thay đổi, trong danh sách cổ đông sáng 

lập không bắt buộc phải có chữ ký của cổ đông sáng lập đó). 

Trƣờng hợp thay đổi cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài, thay đổi thông tin 

về cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài (kê khai theo Phụ lục I-8 ban hành kèm 

theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (Đối với cổ đông có phần vốn 

góp không thay đổi, trong danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài không 

bắt buộc phải có chữ ký của cổ đông đó). 
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THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ 

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế 

1 Thông tin về Giám đốc/Tổng giám đốc (nếu có): 

Họ và tên Giám đốc/Tổng giám đốc: ……………………………. 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

2 Thông tin về Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán (nếu có)
1
: 

Họ và tên Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán: ……………………………. 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

3 Địa chỉ nhận thông báo thuế: 

Số nhà, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ………………………………… 

Xã/Phƣờng/Thị trấn: …………………………………………………… 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………… 

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………. 

Điện thoại (nếu có): ………………….Fax (nếu có):……………….. 

Email (nếu có):……………………………………………………… 

4
 

Ngày bắt đầu hoạt động
2
: …../…../……. 

5 Hình thức hạch toán (Đánh dấu X vào một trong hai ô “Hạch toán độc 

lập” hoặc “Hạch toán phụ thuộc”. Trường hợp tích chọn ô “Hạch toán 

độc lập” mà thuộc đối tượng phải lập và gửi báo cáo tài chính hợp nhất 

cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì tích chọn thêm ô “Có báo 

cáo tài chính hợp nhất”):  

Hạch toán độc lập   Có báo cáo tài chính hợp nhất 

Hạch toán phụ thuộc    
 

6 Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày …..…./.……. đến ngày …..…/..…….
3
 

(Ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán) 

7 Tổng số lao động: ...................................................................... 

8 Có hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M không? 

                                                           
1
 Trƣờng hợp doanh nghiệp kê khai hình thức hạch toán là Hạch toán độc lập tại chỉ tiêu 5 thì bắt buộc 

phải kê khai thông tin về Kế toán trƣởng/phụ trách kế toán tại chỉ tiêu 2. 
2
 Trƣờng hợp doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau ngày bắt đầu hoạt động 

đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 
3
 - Trƣờng hợp niên độ kế toán theo năm dƣơng lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12.  

- Trƣờng hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dƣơng lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ 

kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý.  

- Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp. 
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Có Không 
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Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung 

đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp đối với các thông tin thay đổi nêu trên. 

(Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy xác 

nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp). 

Trƣờng hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng 

công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng 

ký doanh nghiệp. 

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính 

hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này. 

Ngƣời ký tại Thông báo này cam kết là ngƣời có quyền và nghĩa vụ thực 

hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 
 

 NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  

CỦA DOANH NGHIỆP  

(Ký và ghi họ tên)1  

 

 

                                                           
1
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.  

Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời đƣợc 

chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục I-7 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN 

STT Tên 

cổ 

đông 

sáng 

lập 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

đối với cổ 

đông 

sáng lập 

là cá nhân 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Địa chỉ liên lạc 

đối với CĐSL 

là cá nhân; địa 

chỉ trụ sở 

chính đối với 

CĐSL là tổ 

chức 

Loại giấy tờ, 

số, ngày cấp, 

cơ quan cấp 

Giấy tờ pháp 

lý của cá 

nhân/tổ chức 

Vốn góp
99

 Thời 

hạn 

góp 

vốn
3 
 

Chữ ký 

của cổ 

đông 

sáng 

lập
4 

Ghi 

chú
 

Tổng số cổ 

phần
 

Tỷ 

lệ 

(%) 

Loại cổ phần Loại tài 

sản, số 

lƣợng, giá 

trị tài sản 

góp vốn2 
Số 

lƣợng 

Giá 

trị 

Phổ thông …….. 

Số 

lƣợng 

Giá 

trị 

Số 

lƣợng 

Giá 

trị 
1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                   

   
……, ngày……tháng……năm…… 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY 
(Ký và ghi họ tên)

5
 

 

                                                           
99 

Ghi giá trị vốn cổ phần của từng cổ đông sáng lập. Tài sản hình thành giá trị vốn cổ phần của từng cổ đông sáng lập cần đƣợc liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn cổ phần; số lƣợng từng loại tài 

sản góp vốn cổ phần; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn cổ phần; thời điểm góp vốn cổ phần của từng loại tài sản. Giá trị ghi bằng số theo đơn vị VNĐ và giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị 

tiền nƣớc ngoài (ghi bằng số, loại ngoại tệ), nếu có. 
2
 Loại tài sản góp vốn bao gồm: Đồng Việt Nam; Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền đƣợc góp bằng mỗi loại ngoại tệ); Vàng; Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công 

nghệ, bí quyết kỹ thuật; Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lƣợng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản). 

Có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 
3 
Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, thời hạn góp vốn là thời hạn cổ đông sáng lập dự kiến hoàn thành việc góp vốn. Các trƣờng hợp khác không phải kê khai thời hạn góp vốn. 

4 
- Cổ đông sáng lập là cá nhân ký trực tiếp vào phần này. 

- Đối với cổ đông sáng lập là tổ chức thì kê khai thêm thông tin ngƣời đại diện theo pháp luật hoặc ngƣời đại diện theo ủy quyền theo mẫu tại Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tƣ số 01/2021/TT-

BKHĐT. 

- Trƣờng hợp đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thì không cần chữ ký tại phần này. 
5
 - Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.  

- Trƣờng hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi ngƣời đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần này.  

- Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời đƣợc chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 
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47. Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài trong công 

ty cổ phần chƣa niêm yết. Mã số TTHC: 2.001992.000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện:  

* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 

- Bƣớc 1: Ngƣời nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác 

thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí 

đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Bƣớc 1: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, ngƣời 

nộp hồ sơ sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng 

thông tin điện tử. 

- Bƣớc 3: Trong thời gian 01 ngày làm việc, trƣờng hợp hồ sơ đủ điều 

kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp đăng 

ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh 

nghiệp. Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đủ điều kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng 

Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp 

để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh 

doanh: 

- Bƣớc 1: Ngƣời nộp hồ sơ sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê 

khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí đăng ký doanh nghiệp theo quy 

trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn) . Trƣờng hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng 

ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh 

doanh, văn bản ủy quyền phải có thông tin liên hệ của ngƣời ủy quyền để xác 

thực việc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử. 

- Bƣớc 1: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời nộp hồ sơ sẽ 

nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện 

tử. 

- Bƣớc 3: Trong thời gian 01 ngày làm việc, Phòng Đăng ký kinh doanh 

cấp đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp trong trƣờng hợp hồ sơ đủ điều 

kiện và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng 

hợp hồ sơ chƣa đủ điều kiện, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua 

mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

* Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp 

- Việc đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp đƣợc thực hiện tại 

thời điểm doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.  

b) Cách thức thực hiện:  
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Ngƣời thành lập doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ủy quyền thực hiện đăng 

ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo phƣơng thức Đăng ký 

doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử tại: Địa chỉ: 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn  

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ:  

(i) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do ngƣời đại diện 

theo pháp luật của doanh nghiệp ký; 

(ii) Danh sách cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài sau khi đã thay đổi. Danh 

sách cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài phải bao gồm chữ ký của cổ đông có giá 

trị cổ phần thay đổi, không bắt buộc phải có chữ ký của cổ đông có giá trị cổ 

phần không thay đổi; 

(iii) Hợp đồng chuyển nhƣợng cổ phần hoặc các giấy tờ chứng minh việc 

hoàn tất chuyển nhƣợng; 

(iv) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trƣờng hợp ngƣời nhận 

chuyển nhƣợng là cá nhân; bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức, bản sao giấy tờ 

pháp lý của cá nhân đối với ngƣời đại diện theo ủy quyền và bản sao văn bản cử 

ngƣời đại diện theo ủy quyền trong trƣờng hợp ngƣời nhận chuyển nhƣợng là tổ 

chức. 

Đối với cổ đông là tổ chức nƣớc ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ 

chức phải đƣợc hợp pháp hóa lãnh sự; 

(v) Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tƣ chấp thuận về việc góp vốn, mua 

cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài, tổ chức kinh tế có vốn 

đầu tƣ nƣớc ngoài đối với trƣờng hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, 

mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tƣ. 

Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy 

quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp: 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá 

nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ 

pháp lý của cá nhân đƣợc ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải 

công chứng, chứng thực. 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung 

cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký 

doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ 
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tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân 

ngƣời đƣợc giới thiệu. 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bƣu chính không 

phải là bƣu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy 

quyền thực hiện nhƣ Trƣờng hợp ủy quyền cho tổ chức.  

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

đƣợc văn bản đề nghị. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - 

Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế 

hoạch và Đầu tƣ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

- Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin về cổ đông là nhà đầu tƣ 

nƣớc ngoài trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

- Trƣờng hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp 

Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh 

nghiệp. 

h) Phí:  

- Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: 100.000 đồng/lần (Thông 

tƣ số 47/2019/TT-BTC). 

- Miễn lệ phí đối với trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử (Thông tƣ số 

47/2019/TT-BTC). 

- Ngƣời nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp phí công bố nội dung đăng 

ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng hợp 

doanh nghiệp không đƣợc cấp đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ đƣợc 

hoàn trả phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông 

tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT); 

- Danh sách cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài (Phụ lục I-8, Thông tƣ số 

01/2021/TT-BKHĐT); 
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- Danh sách ngƣời đại diện theo pháp luật/ngƣời đại diện theo uỷ quyền 

(Phụ lục I-10, Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:  

(i) Doanh nghiệp không đƣợc đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng 

ký doanh nghiệp trong các trƣờng hợp sau: 

- Đã bị Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo về việc vi phạm của 

doanh nghiệp thuộc trƣờng hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

hoặc đã bị ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 

- Đang trong quá trình giải thể theo quyết định giải thể của doanh nghiệp; 

- Theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án hoặc Cơ quan điều 

tra, Thủ trƣởng, Phó Thủ trƣởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên quy định tại Bộ 

luật Tố tụng hình sự; 

- Doanh nghiệp đang trong tình trạng pháp lý “Không còn hoạt động kinh 

doanh tại địa chỉ đã đăng ký”. 

(ii) Doanh nghiệp đƣợc tiếp tục đăng ký, thông báo thay đổi nội dung 

đăng ký doanh nghiệp trong các trƣờng hợp sau: 

- Đã có biện pháp khắc phục những vi phạm theo yêu cầu trong Thông 

báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trƣờng hợp thu hồi Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp và đƣợc Phòng Đăng ký kinh doanh chấp nhận; 

- Phải đăng ký thay đổi một số nội dung đăng ký doanh nghiệp để phục vụ 

quá trình giải thể và hoàn tất bộ hồ sơ giải thể theo quy định. Trong trƣờng hợp 

này, hồ sơ đăng ký thay đổi phải kèm theo văn bản giải trình của doanh nghiệp 

về lý do đăng ký thay đổi; 

- Có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của các tổ chức, cá nhân gửi yêu cầu 

quy định tại điểm c khoản 1 Điều 65 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về việc cho 

phép tiếp tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; 

- Doanh nghiệp đã đƣợc chuyển tình trạng pháp lý từ “Không còn hoạt 

động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký” sang “Đang hoạt động”. 

(iii) Doanh nghiệp chịu trách nhiệm thông báo thay đổi nội dung đăng ký 

doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi. 

(iv) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đƣợc tiếp nhận để nhập thông tin vào Hệ 

thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau: 

- Có đủ giấy tờ theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP; 

- Tên doanh nghiệp đã đƣợc điền vào Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội 

dung đăng ký doanh nghiệp; 
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- Có địa chỉ liên lạc của ngƣời nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; 

- Đã nộp đủ phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định. 

(v) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đƣợc chấp thuận khi có 

đầy đủ các yêu cầu sau: 

- Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó đƣợc kê khai đầy đủ 

theo quy định nhƣ hồ sơ bằng bản giấy và đƣợc thể hiện dƣới dạng văn bản điện 

tử. Tên văn bản điện tử phải đƣợc đặt tƣơng ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ 

bằng bản giấy. Ngƣời có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp 

hoặc cá nhân khác ký tên trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có thể sử dụng chữ 

ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và 

quét (scan) văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị 

định số 01/2021/NĐ-CP; 

- Các thông tin đăng ký doanh nghiệp đƣợc kê khai trên cổng thông tin 

quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải đầy đủ và chính xác theo các thông tin 

trong hồ sơ bằng bản giấy; có bao gồm thông tin về số điện thoại, thƣ điện tử 

của ngƣời nộp hồ sơ; 

- Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử phải đƣợc xác 

thực bằng chữ ký số hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của ngƣời có thẩm 

quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ngƣời có 

thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ủy quyền thực hiện thủ 

tục đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký 

doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có các giấy tờ, tài liệu 

quy định tại Điều 12 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP. 

(vi) Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong thông báo thay đổi 

nội dung đăng ký doanh nghiệp. Việc đóng dấu đối với các tài liệu khác trong hồ 

sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh 

nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. 
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Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục II-1 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  
TÊN DOANH NGHIỆP 

 

Số: ………….. 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

……, ngày…… tháng…… năm …… 

THÔNG BÁO 

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp  

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phƣớc 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ....................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  .................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số 

doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ……… 

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở (chỉ kê khai trong trường hợp 

doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp hoặc sáp nhập 

doanh nghiệp, đánh dấu X vào ô thích hợp): 

- Đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp  

- Đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp  

Thông tin về doanh nghiệp bị sáp nhập (chỉ kê khai trong trường hợp 

doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp): 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ....................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  .................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số 

doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ……… 

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với 

doanh nghiệp bị sáp nhập và các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh 

doanh của doanh nghiệp bị sáp nhập. 

- Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, 

phƣờng, thị trấn biên giới; xã, phƣờng, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh 

hƣởng đến quốc phòng, an ninh
100

:    Có       Không 

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/thông báo 

thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp nhƣ sau: 

                                                           
100

 Kê khai trong trƣờng hợp có nhà đầu tƣ nƣớc ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh 

nghiệp dẫn đến thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. 
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(Doanh nghiệp chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký/ 

thông báo thay đổi và gửi kèm) 
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ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP 

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt sau khi thay đổi (ghi bằng chữ in 

hoa):  ........................................................................................................................  

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nƣớc ngoài sau khi thay đổi (nếu có): 

 .................................................................................................................................  

Tên doanh nghiệp viết tắt sau khi thay đổi (nếu có): ....................................  

 .................................................................................................................................  
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ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH  

Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ................................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ....................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  .................................................  

Tỉnh/Thành phố:  

Điện thoại:  ..................................................... Fax (nếu có):  ........................  

Email (nếu có):  .............................................. Website (nếu có):  .................  

Đồng thời thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế (Đánh dấu X vào ô vuông 

nếu doanh nghiệp thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế tương ứng với địa chỉ 

trụ sở chính). 

- Doanh nghiệp nằm trong (Đánh dấu X vào ô vuông tương ứng nếu doanh 

nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp/khu chế xuất/khu 

kinh tế/khu công nghệ cao): 

Khu công nghiệp  

Khu chế xuất  

Khu kinh tế  

Khu công nghệ cao  

Doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tƣ nhân cam kết trụ sở doanh nghiệp 

thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp/chủ doanh 

nghiệp tƣ nhân và đƣợc sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật. 
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ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH/ 

THÀNH VIÊN HỢP DANH CÔNG TY HỢP DANH 

Trƣờng hợp thay đổi thành viên công ty TNHH: kê khai Danh sách thành 

viên công ty TNHH theo Phụ lục I-6 và Danh sách ngƣời đại diện theo pháp 

luật/ngƣời đại diện theo uỷ quyền của thành viên là tổ chức theo Phụ lục I-10 

ban hành kèm theo Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT, nếu có. 

Trƣờng hợp thay đổi thành viên hợp danh công ty hợp danh: kê khai Danh 

sách thành viên hợp danh theo Phụ lục I-9 (Không kê khai nội dung thông tin về 

thành viên góp vốn của công ty hợp danh). 
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ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ, PHẦN VỐN GÓP, 

TỶ LỆ PHẦN VỐN GÓP 

1. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty:  

Vốn điều lệ đã đăng ký (bằng số, bằng chữ, VNĐ):  ....................................  

Vốn điều lệ sau khi thay đổi (bằng số, bằng chữ, VNĐ):  ............................  

Giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền nƣớc ngoài (nếu có, ghi bằng số, loại 

ngoại tệ):  .................................................................................................................  

Có hiển thị thông tin về giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền tệ nƣớc ngoài 

trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không?   Có          Không  

Thời điểm thay đổi vốn:  ...............................................................................  

Hình thức tăng, giảm vốn:  ...........................................................................  

Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn điều lệ:  

STT Tài sản góp vốn 

Giá trị vốn của từng tài sản 

trong vốn điều lệ (bằng số, 

VNĐ) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Đồng Việt Nam   

2 

Ngoại tệ tự do chuyển đổi 

(ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền 

được góp bằng mỗi loại 

ngoại tệ) 

  

3 Vàng   

4 Quyền sử dụng đất   

5 Quyền sở hữu trí tuệ   

6 

Các tài sản khác (ghi rõ loại 

tài sản, số lượng và giá trị 

còn lại của mỗi loại tài 

sản, có thể lập thành danh 

mục riêng kèm theo hồ sơ 

đăng ký doanh nghiệp) 

  

Tổng số   

Thông tin về cổ phần (chỉ kê khai đối với công ty cổ phần): 

Mệnh giá cổ phần:  ........................................................................................  

STT Loại cổ phần Số 

lƣợng 

Giá trị (bằng 

số, VNĐ) 

Tỉ lệ so với  

vốn điều lệ 



669 

 

 

(%) 

1 Cổ phần phổ thông    

2 Cổ phần ƣu đã biểu quyết    

3 Cổ phần ƣu đã cổ tức    

4 Cổ phần ƣu đãi hoàn lại    

5 Các cổ phần ƣu đãi khác    

Tổng số    

2. Đăng ký thay đổi phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp công ty TNHH, 

công ty hợp danh: 

Kê khai phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp mới của thành viên công ty 

TNHH hai thành viên trở lên/thành viên hợp danh công ty hợp danh theo mẫu 

tương ứng tại các Phụ lục I-6, Phụ lục I-9 ban hành kèm theo Thông tư số 

01/2021/TT-BKHĐT. 

(Đối với thành viên có phần vốn góp không thay đổi, trong danh sách 

thành viên không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên đó). 
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THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH
1 

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp 

doanh nghiệp thông báo bổ sung ngành, nghề kinh doanh vào danh sách ngành, 

nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh): 

STT Tên ngành, nghề 

kinh doanh  

đƣợc bổ sung 

Mã 

ngành 

Ngành, nghề kinh doanh chính (Trường 

hợp ngành, nghề kinh doanh được bổ sung 

là ngành, nghề kinh doanh chính thì đánh 

dấu X để chọn một trong các ngành, nghề 

đã kê khai) 

    

2. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp doanh 

nghiệp thông báo bỏ ngành, nghề kinh doanh khỏi danh sách ngành, nghề kinh 

doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh): 

STT Tên ngành, nghề kinh doanh  

đƣợc bỏ khỏi danh sách đã đăng ký 

Mã ngành Ghi chú 

    

3. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường 

hợp doanh nghiệp thông báo thay đổi nội dung chi tiết của ngành, nghề kinh 

doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh): 

STT Tên ngành, 

nghề kinh 

doanh  

đƣợc sửa đổi 

chi tiết 

Mã 

ngành 

Ngành, nghề kinh doanh chính (Trường 

hợp ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi 

là ngành, nghề kinh doanh chính thì đánh 

dấu X để chọn một trong các ngành, nghề 

đã kê khai) 

    

Lƣu ý:  

- Trƣờng hợp doanh nghiệp thay đổi ngành, nghề kinh doanh từ ngành 

này sang ngành khác, doanh nghiệp kê khai đồng thời tại mục 1, 2 nêu trên, cụ 

thể nhƣ sau: kê khai ngành, nghề kinh doanh mới tại mục 1; kê khai ngành, nghề 

kinh doanh cũ tại mục 2. 

                                                           
1
 - Doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm; 

- Các ngành, nghề cấm đầu tƣ kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tƣ; 

- Đối với ngành, nghề đầu tƣ kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ đƣợc kinh doanh khi có đủ điều 

kiện theo quy định. Danh mục ngành, nghề đầu tƣ kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm 

theo Luật Đầu tƣ. 
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- Trƣờng hợp doanh nghiệp thay đổi ngành, nghề kinh doanh chính từ 

ngành này sang ngành khác nhƣng không thay đổi danh sách ngành, nghề kinh 

doanh đã đăng ký, doanh nghiệp thực hiện cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký 

doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 63 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP 

ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. 

- Trƣờng hợp chỉ bỏ ngành, nghề kinh doanh chính mà không bổ sung 

thêm ngành, nghề kinh doanh mới và chọn một ngành, nghề kinh doanh khác 

trong số các ngành, nghề kinh doanh còn lại đã đăng ký làm ngành, nghề kinh 

doanh chính thì đồng thời kê khai tại mục 2, 3 nêu trên, cụ thể nhƣ sau: kê khai 

ngành, nghề kinh doanh bị bỏ tại mục 2; kê khai ngành, nghề kinh doanh chính 

mới tại mục 3. 

 



672 

 

 

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƢ 

CỦA CHỦ DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN 

Vốn đầu tƣ đã đăng ký (bằng số; bằng chữ; VNĐ):  ....................................  

Vốn đầu tƣ sau khi thay đổi (bằng số; bằng chữ; VNĐ):  ............................  

Giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền nƣớc ngoài (nếu có, bằng số, loại 

ngoại tệ): .................................................................................................................  

Có hiển thị thông tin về giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền tệ nƣớc ngoài 

trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không? Có           Không 

Thời điểm thay đổi vốn:  ...............................................................................  

Hình thức tăng, giảm vốn:  ............................................................................  

Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn đầu tƣ:  

STT Tài sản góp vốn Giá trị vốn của từng tài sản 

trong vốn đầu tƣ (bằng số, 

VNĐ) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Đồng Việt Nam   

2 Ngoại tệ tự do chuyển đổi 

(ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền 

được góp bằng mỗi loại 

ngoại tệ) 

  

3 Vàng   

4 Quyền sử dụng đất   

5 Quyền sở hữu trí tuệ   

6 Các tài sản khác (ghi rõ 

loại tài sản, số lượng và 

giá trị còn lại của mỗi 

loại tài sản, có thể lập 

thành danh mục riêng kèm 

theo hồ sơ đăng ký doanh 
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nghiệp) 

Tổng số   
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THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO UỶ QUYỀN  

CỦA CHỦ SỞ HỮU, THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

LÀ TỔ CHỨC/CỔ ĐÔNG LÀ TỔ CHỨC NƢỚC NGOÀI 

Thông tin về ngƣời đại diện theo uỷ quyền sau khi thay đổi (kê theo Phụ lục I-10 

ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm. 



675 

 

 

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP,  

CỔ ĐÔNG LÀ NHÀ ĐẦU TƢ NƢỚC NGOÀI CÔNG TY CỔ PHẦN 

Trƣờng hợp thay đổi thông tin về cổ đông sáng lập (kê khai theo Phụ lục 

I-7 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (Đối với cổ 

đông sáng lập có phần vốn góp không thay đổi, trong danh sách cổ đông sáng 

lập không bắt buộc phải có chữ ký của cổ đông sáng lập đó). 

Trƣờng hợp thay đổi cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài, thay đổi thông tin 

về cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài (kê khai theo Phụ lục I-8 ban hành kèm 

theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (Đối với cổ đông có phần vốn 

góp không thay đổi, trong danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài không 

bắt buộc phải có chữ ký của cổ đông đó). 
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THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ 

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế 

1 Thông tin về Giám đốc/Tổng giám đốc (nếu có): 

Họ và tên Giám đốc/Tổng giám đốc: ……………………………. 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

2 Thông tin về Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán (nếu có)
1
: 

Họ và tên Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán: ……………………………. 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

3 Địa chỉ nhận thông báo thuế: 

Số nhà, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ………………………………… 

Xã/Phƣờng/Thị trấn: …………………………………………………… 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………… 

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………. 

Điện thoại (nếu có): ………………….Fax (nếu có):……………….. 

Email (nếu có):……………………………………………………… 

4
 

Ngày bắt đầu hoạt động
2
: …../…../……. 

5 Hình thức hạch toán (Đánh dấu X vào một trong hai ô “Hạch toán độc 

lập” hoặc “Hạch toán phụ thuộc”. Trường hợp tích chọn ô “Hạch toán 

độc lập” mà thuộc đối tượng phải lập và gửi báo cáo tài chính hợp nhất 

cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì tích chọn thêm ô “Có báo 

cáo tài chính hợp nhất”):  

Hạch toán độc lập   Có báo cáo tài chính hợp nhất 

Hạch toán phụ thuộc    
 

6 Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày …..…./.……. đến ngày …..…/..…….
3
 

(Ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán) 

7 Tổng số lao động: ...................................................................... 

8 Có hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M không? 

                                                           
1
 Trƣờng hợp doanh nghiệp kê khai hình thức hạch toán là Hạch toán độc lập tại chỉ tiêu 5 thì bắt buộc 

phải kê khai thông tin về Kế toán trƣởng/phụ trách kế toán tại chỉ tiêu 2. 
2
 Trƣờng hợp doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau ngày bắt đầu hoạt động 

đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 
3
 - Trƣờng hợp niên độ kế toán theo năm dƣơng lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12.  

- Trƣờng hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dƣơng lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ 

kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý.  

- Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp. 
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Có Không 
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Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung 

đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp đối với các thông tin thay đổi nêu trên. 

(Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy xác 

nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp). 

Trƣờng hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng 

công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng 

ký doanh nghiệp. 

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính 

hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này. 

Ngƣời ký tại Thông báo này cam kết là ngƣời có quyền và nghĩa vụ thực 

hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 
 

 NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  

CỦA DOANH NGHIỆP  

(Ký và ghi họ tên)1  

 

 

 

  

                                                           
1
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.  

Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời đƣợc 

chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục I-8 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LÀ NHÀ ĐẦU TƢ NƢỚC NGOÀI 

STT Tên cổ 

đông là 

nhà 

đầu tƣ 

nƣớc 

ngoài 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

của cổ 

đông là cá 

nhân nƣớc 

ngoài 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Địa chỉ liên lạc đối 

với CĐNN là cá 

nhân; Địa chỉ trụ sở 

chính đối với 

CĐNN là tổ chức 

Loại giấy tờ, số, 

ngày cấp, cơ quan 

cấp Giấy tờ pháp 

lý của cá nhân/tổ 

chức 

Vốn góp
101

 Thời 

hạn góp 

vốn
3 

Chữ ký của 

cổ đông là 

nhà đầu tƣ 

nƣớc ngoài
4 

Ghi 

chú
 

Tổng số cổ 

phần
 

Tỷ lệ 

(%) 
Loại cổ phần 

Loại tài 

sản, số 

lƣợng, 

giá trị tài 

sản góp 

vốn
2
 

Số 

lƣợng 

Giá trị Phổ thông 

 

…….. 

Số 

lƣợng 

Giá 

trị 

Số 

lƣợng 

Giá 

trị 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

                  

     
……, ngày……tháng……năm…… 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY 

(Ký và ghi họ tên)
5
 

                                                           
101 

Ghi giá trị vốn cổ phần của từng cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài. Tài sản hình thành giá trị vốn cổ phần của từng cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài cần đƣợc liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp 

vốn cổ phần; số lƣợng từng loại tài sản góp vốn cổ phần; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn cổ phần; thời điểm góp vốn cổ phần của từng loại tài sản. Giá trị ghi bằng số theo đơn vị VNĐ 

và giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền nƣớc ngoài (ghi bằng số, loại ngoại tệ), nếu có. 
2
 Loại tài sản góp vốn bao gồm: Đồng Việt Nam; Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền đƣợc góp bằng mỗi loại ngoại tệ); Vàng; Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công 

nghệ, bí quyết kỹ thuật; Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lƣợng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản). 

Có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 
3 
- Trƣờng hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp, thời hạn góp vốn là thời hạn cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài dự kiến hoàn thành việc góp vốn. 

- Trƣờng hợp đăng ký tăng vốn điều lệ, thời hạn góp vốn là thời điểm cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài hoàn thành việc góp vốn. 

- Các trƣờng hợp khác ngoài các trƣờng hợp nêu trên, cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài không cần kê khai thời hạn góp vốn.
 

4
 - Cổ đông là cá nhân nƣớc ngoài ký trực tiếp vào phần này. 

- Đối với cổ đông là tổ chức thì kê khai thêm thông tin ngƣời đại diện theo pháp luật hoặc ngƣời đại diện theo ủy quyền theo mẫu tại Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT. 

- Trƣờng hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cổ đông có giá trị vốn cổ phần không thay đổi không bắt buộc phải ký vào phần này. 

- Trƣờng hợp đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thì không cần chữ ký tại phần này.
 

5
 - Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.  

- Trƣờng hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi ngƣời đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần này.  

- Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời đƣợc chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục I-10 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  

DANH SÁCH NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO UỶ QUYỀN
102

  

STT Chủ sở 

hữu/Thành 

viên công ty 

TNHH/Cổ 

đông sáng 

lập/Cổ đông là 

tổ chức nƣớc 

ngoài 

Tên ngƣời 

đại diện 

theo pháp 

luật/ngƣời 

đại diện 

theo uỷ 

quyền 

Ngày, 

tháng, 

năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Địa chỉ 

liên lạc 

Số, ngày cấp, cơ 

quan cấp Giấy tờ 

pháp lý của cá 

nhân 

Vốn đƣợc uỷ quyền
103

 Chữ ký của ngƣời đại 

diện theo pháp 

luật/ngƣời đại diện 

theo uỷ quyền
104

 

Ghi chú
 

Tổng giá trị vốn đƣợc 

đại diện (bằng số; 

VNĐ và giá trị 

tương đương theo 

đơn vị tiền nước 

ngoài, nếu có) 

Tỷ lệ 

(%) 

Thời 

điểm đại 

diện phần 

vốn  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

          

 

  

 

  

 
……, ngày……tháng……năm…… 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/ 

CHỦ TỊCH CÔNG TY/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/ 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY 

(Ký và ghi họ tên)
105 
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 Áp dụng cho Chủ sở hữu/Thành viên công ty TNHH/Cổ đông sáng lập/Cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài là tổ chức. Doanh nghiệp lựa chọn kê khai ngƣời đại diện theo pháp luật hoặc 

ngƣời đại diện theo uỷ quyền. 
103

 Không phải kê khai phần này đối với trƣờng hợp kê khai ngƣời đại diện theo pháp luật. 
104

 Ngƣời đƣợc kê khai thông tin ký vào phần này.  

Ngƣời đại diện theo uỷ quyền không thay đổi không bắt buộc phải ký vào phần này. 

Trƣờng hợp đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thì không cần chữ ký tại phần này. 
105

 - Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.  

- Trƣờng hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi ngƣời đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch công ty/Chủ tịch Hội đồng thành viên/Chủ tịch Hội đồng 

quản trị của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần này.  

- Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời đƣợc chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 
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48. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế (trừ thay đổi phƣơng 

pháp tính thuế). Mã số TTHC: 2.001954.000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện 

* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 

- Bƣớc 1: Ngƣời nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác 

thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí 

đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Bƣớc 2: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, ngƣời 

nộp hồ sơ sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng 

thông tin điện tử. 

- Bƣớc 3: Trong thời gian 01 ngày làm việc, trƣờng hợp hồ sơ đủ điều 

kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp đăng 

ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh 

nghiệp. Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đủ điều kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng 

Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp 

để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh 

doanh: 

- Bƣớc 1: Ngƣời nộp hồ sơ sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê 

khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí đăng ký doanh nghiệp theo quy 

trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn) . Trƣờng hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng 

ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh 

doanh, văn bản ủy quyền phải có thông tin liên hệ của ngƣời ủy quyền để xác 

thực việc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử. 

- Bƣớc 2: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời nộp hồ sơ sẽ 

nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện 

tử. 

- Bƣớc 3: Trong thời gian 01 ngày làm việc, Phòng Đăng ký kinh doanh 

cấp đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp trong trƣờng hợp hồ sơ đủ điều 

kiện và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng 

hợp hồ sơ chƣa đủ điều kiện, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua 

mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

b) Cách thức thực hiện:  

Ngƣời thành lập doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ủy quyền thực hiện đăng 

ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo phƣơng thức Đăng ký 

doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử tại: Địa chỉ: 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn  

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ:  
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Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế. 

Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy 

quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp: 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá 

nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ 

pháp lý của cá nhân đƣợc ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải 

công chứng, chứng thực. 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung 

cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký 

doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ 

tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân 

ngƣời đƣợc giới thiệu. 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bƣu chính không 

phải là bƣu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy 

quyền thực hiện nhƣ Trƣờng hợp ủy quyền cho tổ chức.  

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

đƣợc văn bản đề nghị. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - 

Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế 

hoạch và Đầu tƣ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

- Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của 

hồ sơ, cập nhật thông tin của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng 

ký doanh nghiệp. 

- Trƣờng hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp 

Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh 

nghiệp. 

h) Phí:  

- Miễn lệ phí đối với trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử (Thông tƣ số 

47/2019/TT-BTC). 

- Ngƣời nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp phí công bố nội dung đăng 

ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng hợp 

doanh nghiệp không đƣợc cấp đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ đƣợc 

hoàn trả phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
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Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông 

tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:  

(i) Doanh nghiệp không đƣợc đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng 

ký doanh nghiệp trong các trƣờng hợp sau: 

- Đã bị Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo về việc vi phạm của 

doanh nghiệp thuộc trƣờng hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

hoặc đã bị ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 

- Đang trong quá trình giải thể theo quyết định giải thể của doanh nghiệp; 

- Theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án hoặc Cơ quan điều 

tra, Thủ trƣởng, Phó Thủ trƣởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên quy định tại Bộ 

luật Tố tụng hình sự; 

- Doanh nghiệp đang trong tình trạng pháp lý “Không còn hoạt động kinh 

doanh tại địa chỉ đã đăng ký”. 

(ii) Doanh nghiệp đƣợc tiếp tục đăng ký, thông báo thay đổi nội dung 

đăng ký doanh nghiệp trong các trƣờng hợp sau: 

- Đã có biện pháp khắc phục những vi phạm theo yêu cầu trong Thông 

báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trƣờng hợp thu hồi Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp và đƣợc Phòng Đăng ký kinh doanh chấp nhận; 

- Phải đăng ký thay đổi một số nội dung đăng ký doanh nghiệp để phục vụ 

quá trình giải thể và hoàn tất bộ hồ sơ giải thể theo quy định. Trong trƣờng hợp 

này, hồ sơ đăng ký thay đổi phải kèm theo văn bản giải trình của doanh nghiệp 

về lý do đăng ký thay đổi; 

- Có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của các tổ chức, cá nhân gửi yêu cầu 

quy định tại điểm c khoản 1 Điều 65 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về việc cho 

phép tiếp tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; 

- Doanh nghiệp đã đƣợc chuyển tình trạng pháp lý từ “Không còn hoạt 

động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký” sang “Đang hoạt động”. 

(iii) Doanh nghiệp chịu trách nhiệm thông báo thay đổi nội dung đăng ký 

doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi. 

(iv) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đƣợc tiếp nhận để nhập thông tin vào Hệ 

thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau: 

- Có đủ giấy tờ theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP; 

- Tên doanh nghiệp đã đƣợc điền vào Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội 

dung đăng ký doanh nghiệp; 

- Có địa chỉ liên lạc của ngƣời nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; 

- Đã nộp đủ phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định. 

(v) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đƣợc chấp thuận khi có 

đầy đủ các yêu cầu sau: 
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- Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó đƣợc kê khai đầy đủ 

theo quy định nhƣ hồ sơ bằng bản giấy và đƣợc thể hiện dƣới dạng văn bản điện 

tử. Tên văn bản điện tử phải đƣợc đặt tƣơng ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ 

bằng bản giấy. Ngƣời có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp 

hoặc cá nhân khác ký tên trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có thể sử dụng chữ 

ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và 

quét (scan) văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị 

định số 01/2021/NĐ-CP; 

- Các thông tin đăng ký doanh nghiệp đƣợc kê khai trên cổng thông tin 

quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải đầy đủ và chính xác theo các thông tin 

trong hồ sơ bằng bản giấy; có bao gồm thông tin về số điện thoại, thƣ điện tử 

của ngƣời nộp hồ sơ; 

- Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử phải đƣợc xác 

thực bằng chữ ký số hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của ngƣời có thẩm 

quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ngƣời có 

thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ủy quyền thực hiện thủ 

tục đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký 

doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có các giấy tờ, tài liệu 

quy định tại Điều 12 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP. 

(vi) Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong thông báo thay đổi 

nội dung đăng ký doanh nghiệp. Việc đóng dấu đối với các tài liệu khác trong hồ 

sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh 

nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục II-1 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  
TÊN DOANH NGHIỆP 

 

Số: ………….. 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

……, ngày…… tháng…… năm …… 

THÔNG BÁO 

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp  

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phƣớc 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ....................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  .................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số 

doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ……… 

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở (chỉ kê khai trong trường hợp 

doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp hoặc sáp nhập 

doanh nghiệp, đánh dấu X vào ô thích hợp): 

- Đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp  

- Đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp  

Thông tin về doanh nghiệp bị sáp nhập (chỉ kê khai trong trường hợp 

doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp): 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ....................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  .................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số 

doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ……… 

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với 

doanh nghiệp bị sáp nhập và các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh 

doanh của doanh nghiệp bị sáp nhập. 

- Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, 

phƣờng, thị trấn biên giới; xã, phƣờng, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh 

hƣởng đến quốc phòng, an ninh
1
:    Có       Không 

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/thông báo 

thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp nhƣ sau: 

(Doanh nghiệp chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký/ 
thông báo thay đổi và gửi kèm) 

                                                           
1
 Kê khai trong trƣờng hợp có nhà đầu tƣ nƣớc ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh 

nghiệp dẫn đến thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. 
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ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP 

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt sau khi thay đổi (ghi bằng chữ in 

hoa):  ........................................................................................................................  

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nƣớc ngoài sau khi thay đổi (nếu có): 

 .................................................................................................................................  

Tên doanh nghiệp viết tắt sau khi thay đổi (nếu có): ....................................  

 .................................................................................................................................  
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ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH  

Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ................................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ....................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  .................................................  

Tỉnh/Thành phố:  

Điện thoại:  ..................................................... Fax (nếu có):  ........................  

Email (nếu có):  .............................................. Website (nếu có):  .................  

Đồng thời thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế (Đánh dấu X vào ô vuông 

nếu doanh nghiệp thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế tương ứng với địa chỉ 

trụ sở chính). 

- Doanh nghiệp nằm trong (Đánh dấu X vào ô vuông tương ứng nếu doanh 

nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp/khu chế xuất/khu 

kinh tế/khu công nghệ cao): 

Khu công nghiệp  

Khu chế xuất  

Khu kinh tế  

Khu công nghệ cao  

Doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tƣ nhân cam kết trụ sở doanh nghiệp 

thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp/chủ doanh 

nghiệp tƣ nhân và đƣợc sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật. 
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ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH/ 

THÀNH VIÊN HỢP DANH CÔNG TY HỢP DANH 

Trƣờng hợp thay đổi thành viên công ty TNHH: kê khai Danh sách thành 

viên công ty TNHH theo Phụ lục I-6 và Danh sách ngƣời đại diện theo pháp 

luật/ngƣời đại diện theo uỷ quyền của thành viên là tổ chức theo Phụ lục I-10 

ban hành kèm theo Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT, nếu có. 

Trƣờng hợp thay đổi thành viên hợp danh công ty hợp danh: kê khai Danh 

sách thành viên hợp danh theo Phụ lục I-9 (Không kê khai nội dung thông tin về 

thành viên góp vốn của công ty hợp danh). 
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ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ, PHẦN VỐN GÓP, 

TỶ LỆ PHẦN VỐN GÓP 

1. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty:  

Vốn điều lệ đã đăng ký (bằng số, bằng chữ, VNĐ):  ....................................  

Vốn điều lệ sau khi thay đổi (bằng số, bằng chữ, VNĐ):  ............................  

Giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền nƣớc ngoài (nếu có, ghi bằng số, loại 

ngoại tệ):  .................................................................................................................  

Có hiển thị thông tin về giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền tệ nƣớc ngoài 

trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không?   Có          Không  

Thời điểm thay đổi vốn:  ...............................................................................  

Hình thức tăng, giảm vốn:  ...........................................................................  

Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn điều lệ:  

STT Tài sản góp vốn 

Giá trị vốn của từng tài sản 

trong vốn điều lệ (bằng số, 

VNĐ) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Đồng Việt Nam   

2 

Ngoại tệ tự do chuyển đổi 

(ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền 

được góp bằng mỗi loại 

ngoại tệ) 

  

3 Vàng   

4 Quyền sử dụng đất   

5 Quyền sở hữu trí tuệ   

6 

Các tài sản khác (ghi rõ loại 

tài sản, số lượng và giá trị 

còn lại của mỗi loại tài 

sản, có thể lập thành danh 

mục riêng kèm theo hồ sơ 

đăng ký doanh nghiệp) 

  

Tổng số   

Thông tin về cổ phần (chỉ kê khai đối với công ty cổ phần): 

Mệnh giá cổ phần:  ........................................................................................  

STT Loại cổ phần Số 

lƣợng 

Giá trị (bằng 

số, VNĐ) 

Tỉ lệ so với  

vốn điều lệ 

(%) 

1 Cổ phần phổ thông    
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2 Cổ phần ƣu đã biểu quyết    

3 Cổ phần ƣu đã cổ tức    

4 Cổ phần ƣu đãi hoàn lại    

5 Các cổ phần ƣu đãi khác    

Tổng số    

2. Đăng ký thay đổi phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp công ty TNHH, 

công ty hợp danh: 

Kê khai phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp mới của thành viên công ty 

TNHH hai thành viên trở lên/thành viên hợp danh công ty hợp danh theo mẫu 

tương ứng tại các Phụ lục I-6, Phụ lục I-9 ban hành kèm theo Thông tư số 

01/2021/TT-BKHĐT. 

(Đối với thành viên có phần vốn góp không thay đổi, trong danh sách 

thành viên không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên đó). 
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THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH
1 

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp 

doanh nghiệp thông báo bổ sung ngành, nghề kinh doanh vào danh sách ngành, 

nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh): 

STT Tên ngành, nghề 

kinh doanh  

đƣợc bổ sung 

Mã 

ngành 

Ngành, nghề kinh doanh chính (Trường 

hợp ngành, nghề kinh doanh được bổ sung 

là ngành, nghề kinh doanh chính thì đánh 

dấu X để chọn một trong các ngành, nghề 

đã kê khai) 

    

2. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp doanh 

nghiệp thông báo bỏ ngành, nghề kinh doanh khỏi danh sách ngành, nghề kinh 

doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh): 

STT Tên ngành, nghề kinh doanh  

đƣợc bỏ khỏi danh sách đã đăng ký 

Mã ngành Ghi chú 

    

3. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường 

hợp doanh nghiệp thông báo thay đổi nội dung chi tiết của ngành, nghề kinh 

doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh): 

STT Tên ngành, 

nghề kinh 

doanh  

đƣợc sửa đổi 

chi tiết 

Mã 

ngành 

Ngành, nghề kinh doanh chính (Trường 

hợp ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi 

là ngành, nghề kinh doanh chính thì đánh 

dấu X để chọn một trong các ngành, nghề 

đã kê khai) 

    

Lƣu ý:  

- Trƣờng hợp doanh nghiệp thay đổi ngành, nghề kinh doanh từ ngành 

này sang ngành khác, doanh nghiệp kê khai đồng thời tại mục 1, 2 nêu trên, cụ 

thể nhƣ sau: kê khai ngành, nghề kinh doanh mới tại mục 1; kê khai ngành, nghề 

kinh doanh cũ tại mục 2. 

- Trƣờng hợp doanh nghiệp thay đổi ngành, nghề kinh doanh chính từ 

ngành này sang ngành khác nhƣng không thay đổi danh sách ngành, nghề kinh 

                                                           
1
 - Doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm; 

- Các ngành, nghề cấm đầu tƣ kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tƣ; 

- Đối với ngành, nghề đầu tƣ kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ đƣợc kinh doanh khi có đủ điều 

kiện theo quy định. Danh mục ngành, nghề đầu tƣ kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm 

theo Luật Đầu tƣ. 
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doanh đã đăng ký, doanh nghiệp thực hiện cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký 

doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 63 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP 

ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. 

- Trƣờng hợp chỉ bỏ ngành, nghề kinh doanh chính mà không bổ sung 

thêm ngành, nghề kinh doanh mới và chọn một ngành, nghề kinh doanh khác 

trong số các ngành, nghề kinh doanh còn lại đã đăng ký làm ngành, nghề kinh 

doanh chính thì đồng thời kê khai tại mục 2, 3 nêu trên, cụ thể nhƣ sau: kê khai 

ngành, nghề kinh doanh bị bỏ tại mục 2; kê khai ngành, nghề kinh doanh chính 

mới tại mục 3. 
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ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƢ 

CỦA CHỦ DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN 

Vốn đầu tƣ đã đăng ký (bằng số; bằng chữ; VNĐ):  ....................................  

Vốn đầu tƣ sau khi thay đổi (bằng số; bằng chữ; VNĐ):  ............................  

Giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền nƣớc ngoài (nếu có, bằng số, loại 

ngoại tệ): .................................................................................................................  

Có hiển thị thông tin về giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền tệ nƣớc ngoài 

trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không? Có           Không 

Thời điểm thay đổi vốn:  ...............................................................................  

Hình thức tăng, giảm vốn:  ............................................................................  

Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn đầu tƣ:  

STT Tài sản góp vốn Giá trị vốn của từng tài sản 

trong vốn đầu tƣ (bằng số, 

VNĐ) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Đồng Việt Nam   

2 Ngoại tệ tự do chuyển đổi 

(ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền 

được góp bằng mỗi loại 

ngoại tệ) 

  

3 Vàng   

4 Quyền sử dụng đất   

5 Quyền sở hữu trí tuệ   

6 Các tài sản khác (ghi rõ 

loại tài sản, số lượng và 

giá trị còn lại của mỗi 

loại tài sản, có thể lập 

thành danh mục riêng kèm 

theo hồ sơ đăng ký doanh 

nghiệp) 

  

Tổng số   
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THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO UỶ QUYỀN  

CỦA CHỦ SỞ HỮU, THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

LÀ TỔ CHỨC/CỔ ĐÔNG LÀ TỔ CHỨC NƢỚC NGOÀI 

Thông tin về ngƣời đại diện theo uỷ quyền sau khi thay đổi (kê theo Phụ lục I-10 

ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm. 
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THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP,  

CỔ ĐÔNG LÀ NHÀ ĐẦU TƢ NƢỚC NGOÀI CÔNG TY CỔ PHẦN 

Trƣờng hợp thay đổi thông tin về cổ đông sáng lập (kê khai theo Phụ lục 

I-7 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (Đối với cổ 

đông sáng lập có phần vốn góp không thay đổi, trong danh sách cổ đông sáng 

lập không bắt buộc phải có chữ ký của cổ đông sáng lập đó). 

Trƣờng hợp thay đổi cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài, thay đổi thông tin 

về cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài (kê khai theo Phụ lục I-8 ban hành kèm 

theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (Đối với cổ đông có phần vốn 

góp không thay đổi, trong danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài không 

bắt buộc phải có chữ ký của cổ đông đó). 
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THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ 

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế 

1 Thông tin về Giám đốc/Tổng giám đốc (nếu có): 

Họ và tên Giám đốc/Tổng giám đốc: ……………………………. 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

2 Thông tin về Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán (nếu có)
1
: 

Họ và tên Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán: ……………………………. 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

3 Địa chỉ nhận thông báo thuế: 

Số nhà, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ………………………………… 

Xã/Phƣờng/Thị trấn: …………………………………………………… 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………… 

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………. 

Điện thoại (nếu có): ………………….Fax (nếu có):……………….. 

Email (nếu có):……………………………………………………… 

4
 

Ngày bắt đầu hoạt động
2
: …../…../……. 

5 Hình thức hạch toán (Đánh dấu X vào một trong hai ô “Hạch toán độc 

lập” hoặc “Hạch toán phụ thuộc”. Trường hợp tích chọn ô “Hạch toán 

độc lập” mà thuộc đối tượng phải lập và gửi báo cáo tài chính hợp nhất 

cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì tích chọn thêm ô “Có báo 

cáo tài chính hợp nhất”):  

Hạch toán độc lập   Có báo cáo tài chính hợp nhất 

Hạch toán phụ thuộc    
 

6 Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày …..…./.……. đến ngày …..…/..…….
3
 

(Ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán) 

7 Tổng số lao động: ...................................................................... 

8 Có hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M không? 

Có Không 
 

                                                           
1
 Trƣờng hợp doanh nghiệp kê khai hình thức hạch toán là Hạch toán độc lập tại chỉ tiêu 5 thì bắt buộc 

phải kê khai thông tin về Kế toán trƣởng/phụ trách kế toán tại chỉ tiêu 2. 
2
 Trƣờng hợp doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau ngày bắt đầu hoạt động 

đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 
3
 - Trƣờng hợp niên độ kế toán theo năm dƣơng lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12.  

- Trƣờng hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dƣơng lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ 

kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý.  

- Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp. 
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Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung 

đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp đối với các thông tin thay đổi nêu trên. 

(Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy xác nhận 

thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp). 

Trƣờng hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng 

công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng 

ký doanh nghiệp. 

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính 

hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này. 

Ngƣời ký tại Thông báo này cam kết là ngƣời có quyền và nghĩa vụ thực 

hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 
 

 NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  

CỦA DOANH NGHIỆP  

(Ký và ghi họ tên)1  

 

  

                                                           
1
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.  

Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời đƣợc 

chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 
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49. Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh 

nghiệp tƣ nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh). Mã số 

TTHC: 2.002069.000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 

- Bƣớc 1: Ngƣời nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác 

thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử theo quy trình trên 

cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Bƣớc 2: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, ngƣời 

nộp hồ sơ sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng 

thông tin điện tử. 

- Bƣớc 3: Trong thời gian 02 ngày làm việc, trƣờng hợp hồ sơ đủ điều 

kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp đăng 

ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh 

nghiệp. Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đủ điều kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng 

Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp 

để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

+ Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký 

kinh doanh: 

- Bƣớc 1: Ngƣời nộp hồ sơ sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê 

khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

qua mạng thông tin điện tử theo quy trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng 

ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn) . Trƣờng hợp ủy quyền thực 

hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử sử dụng Tài 

khoản đăng ký kinh doanh, văn bản ủy quyền phải có thông tin liên hệ của ngƣời 

ủy quyền để xác thực việc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin 

điện tử. 

- Bƣớc 2: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời nộp hồ sơ sẽ 

nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện 

tử. 

- Bƣớc 3: Trong thời gian 02 ngày làm việc, Phòng Đăng ký kinh doanh 

cấp đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp trong trƣờng hợp hồ sơ đủ điều 

kiện và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng 

hợp hồ sơ chƣa đủ điều kiện, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua 

mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

b) Cách thức thực hiện:  

Ngƣời thành lập doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ủy quyền thực hiện đăng 

ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo phƣơng thức Đăng ký 

doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử tại: Địa chỉ: 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn  

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 
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* Thành phần hồ sơ:  

Đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện (đối với doanh nghiệp 
tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) 

(i) Thông báo thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện do ngƣời đại diện 

theo pháp luật của doanh nghiệp ký; 

(ii) Bản sao nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng 

thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty 

hợp danh, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; bản sao nghị quyết, 

quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện; 

(iii) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với ngƣời đứng đầu chi 

nhánh, văn phòng đại diện. 

Trường hợp đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh 

nghiệp xã hội, ngoài các giấy tờ tại mục (i), (ii), (iii) nêu trên thì hồ sơ phải có 

thêm Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trƣờng quy định tại khoản 1 Điều 

28 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP. 

(i) Thông báo thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện do ngƣời đại diện 

theo pháp luật của doanh nghiệp ký; 

(ii) Bản sao nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng 

thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty 

hợp danh, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; bản sao nghị quyết, 

quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện; 

(iii) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với ngƣời đứng đầu chi 

nhánh, văn phòng đại diện; 

(iv) Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trƣờng quy định tại khoản 1 

Điều 28 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP. 

Trường hợp đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức 

tín dụng, ngoài các giấy tờ tại mục (i), (ii), (iii) nêu trên thì phải có bản sao giấy 

phép hoặc văn bản chấp thuận do Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam cấp. 

(i) Thông báo thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện do ngƣời đại diện 

theo pháp luật của doanh nghiệp ký; 

(ii) Bản sao nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng 

thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Hội 

đồng quản trị đối với công ty cổ phần; bản sao nghị quyết, quyết định của chủ sở 

hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thành 

lập chi nhánh, văn phòng đại diện; 

(iii) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với ngƣời đứng đầu chi 

nhánh, văn phòng đại diện; 
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(iv) Bản sao giấy phép hoặc văn bản chấp thuận do Ngân hàng Nhà nƣớc 

Việt Nam cấp. 

Trường hợp đăng ký hoạt động chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn 
phòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có 

hoạt động ngân hàng, ngoài các giấy tờ tại mục (i),(iii) nêu trên thì phải có bản 

sao giấy phép hoặc văn bản chấp thuận do Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam cấp. 

(i) Thông báo thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện do ngƣời đại diện 

theo pháp luật của doanh nghiệp ký; 

(ii) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với ngƣời đứng đầu chi 

nhánh, văn phòng đại diện. 

(iii) Bản sao giấy phép hoặc văn bản chấp thuận do Ngân hàng Nhà nƣớc 

Việt Nam cấp. 

Trường hợp đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của  công 

ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán ngoài các giấy tờ tại 

mục (i), (ii), (iii) nêu trên thì phải có bản sao giấy phép thành lập và hoạt động 

hoặc bản sao văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nƣớc. 

(i) Thông báo thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện do ngƣời đại diện 

theo pháp luật của doanh nghiệp ký; 

(ii) Bản sao nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng 

thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Hội 

đồng quản trị đối với công ty cổ phần; bản sao nghị quyết, quyết định của chủ sở 

hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc thành 

lập chi nhánh, văn phòng đại diện; 

(iii) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với ngƣời đứng đầu chi 

nhánh, văn phòng đại diện. 

(iv) Bản sao giấy phép thành lập và hoạt động hoặc bản sao văn bản chấp 

thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nƣớc. 

Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy 

quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp: 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá 

nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ 

pháp lý của cá nhân đƣợc ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải 

công chứng, chứng thực. 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung 

cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký 

doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ 

tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân 

ngƣời đƣợc giới thiệu. 
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- Trƣờng hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bƣu chính công ích 

thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, nhân viên bƣu chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do 

doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bƣu chính công ích phát hành có chữ ký xác 

nhận của nhân viên bƣu chính và ngƣời có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng 

ký doanh nghiệp. 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bƣu chính không 

phải là bƣu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy 

quyền thực hiện nhƣ Trƣờng hợp ủy quyền cho tổ chức.  

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

đƣợc văn bản đề nghị. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - 

Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế 

hoạch và Đầu tƣ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/Thông 

báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 

h) Phí: Miễn lệ phí đối với trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử (Thông 

tƣ số 47/2019/TT-BTC). 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa 

điểm kinh doanh (Phụ lục II-7, Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT); 

- Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trƣờng (Phụ lục II-26, Thông tƣ 

số 01/2021/TT-BKHĐT). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:  

(i) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đƣợc tiếp nhận để nhập thông tin vào Hệ 

thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau: 

- Có đủ giấy tờ theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP; 

- Tên của chi nhánh, văn phòng đại diện đƣợc đặt theo đúng quy định tại 

Điều 40 của Luật Doanh nghiệp; 

- Có địa chỉ liên lạc của ngƣời nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; 

(ii) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đƣợc chấp thuận khi có 

đầy đủ các yêu cầu sau: 
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- Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó đƣợc kê khai đầy đủ 

theo quy định nhƣ hồ sơ bằng bản giấy và đƣợc thể hiện dƣới dạng văn bản điện 

tử. Tên văn bản điện tử phải đƣợc đặt tƣơng ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ 

bằng bản giấy. Ngƣời có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp 

hoặc cá nhân khác ký tên trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có thể sử dụng chữ 

ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và 

quét (scan) văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị 

định số 01/2021/NĐ-CP; 

- Các thông tin đăng ký doanh nghiệp đƣợc kê khai trên cổng thông tin 

quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải đầy đủ và chính xác theo các thông tin 

trong hồ sơ bằng bản giấy; có bao gồm thông tin về số điện thoại, thƣ điện tử 

của ngƣời nộp hồ sơ; 

- Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử phải đƣợc xác 

thực bằng chữ ký số hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của ngƣời có thẩm 

quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ngƣời có 

thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ủy quyền thực hiện thủ 

tục đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký 

doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có các giấy tờ, tài liệu 

quy định tại Điều 12 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP. 

(iii) Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy thông báo về 

việc đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, nghị quyết, quyết định, 

biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Việc đóng dấu đối với các tài 

liệu khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp 

luật có liên quan. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh 

nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục II-7 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  
TÊN DOANH NGHIỆP 

 

Số: ………….. 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_________________________________________ 

……, ngày…… tháng…… năm …… 

 
THÔNG BÁO 

Về việc đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/ 

địa điểm kinh doanh 
___________ 

 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phƣớc 
 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ..................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  ...............................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số 

doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ……… 

 

Đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/ 

Thông báo lập địa điểm kinh doanh với các nội dung sau: 

1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh 

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết bằng tiếng Việt 

(ghi bằng chữ in hoa):  ........................................................................................  

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết bằng tiếng 

nƣớc ngoài (nếu có): ……….. .......................................................................................  

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết tắt (nếu 

có): .................................................................... .................................................  

2. Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...............................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Điện thoại (nếu có):  ......................................... Fax (nếu có):  ....................  

Email (nếu có):  ................................................ Website (nếu có):  .............  
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- Chi nhánh/Văn phòng đại diện/Địa điểm kinh doanh nằm trong (Đánh dấu X 

vào ô vuông tương ứng nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở của chi nhánh/văn 

phòng đại diện/địa điểm kinh doanh nằm trong khu công nghiệp/khu chế xuất/khu 

kinh tế/khu công nghệ cao): 

Khu công nghiệp  

Khu chế xuất  

Khu kinh tế  

Khu công nghệ cao  

3. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động: 

a) Ngành, nghề kinh doanh (chỉ kê khai đối với chi nhánh, địa điểm kinh doanh):  

STT Tên ngành Mã ngành 

Ngành, nghề kinh doanh chính 

(đánh dấu X để chọn một trong các 

ngành, nghề đã kê khai) 

    

b) Nội dung hoạt động (chỉ kê khai đối với văn phòng đại diện):  .............  

4. Ngƣời đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:  

Họ tên (ghi bằng chữ in hoa):  .......................................... Giới tính:  .........  

Sinh ngày:  ......... / ...... / ...... Dân tộc:  .....................  Quốc tịch:  ..................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:  
 

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: ………………………………………... 

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

Địa chỉ thƣờng trú: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...............................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Quốc gia:  ....................................................................................................  

Địa chỉ liên lạc: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...............................................  
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Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Quốc gia:  .........................................................  ..........................................  

Điện thoại (nếu có):  ......................... Email (nếu có):  ................................  

5. Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký hoạt động 

địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh): 

Tên chi nhánh:  ............................................................................................  

Địa chỉ chi nhánh:  ......................................................................................  

Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh:  ..............................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (trường hợp không có mã 

số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh): … Ngày cấp …/…/… Nơi cấp: ……… 

6. Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh (chỉ kê 

khai đối với trường hợp đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp 

đánh dấu X vào một trong hai ô sau): 

   Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh ghi nhận thông tin của 

tất cả địa điểm kinh doanh 

   Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh ghi nhận thông tin của 

từng địa điểm kinh doanh 

7. Thông tin đăng ký thuế: 
 

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế 

1 Thông tin về Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán (nếu có): 

Họ và tên Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán: ……………………… 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

2 Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo 

thuế khác địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh): 

Số nhà, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ………………………………… 

Xã/Phƣờng/Thị trấn: …………………………………………………….. 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………...... 

Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………… 

Điện thoại (nếu có): ………………Fax (nếu có): ………………..……. 

Email (nếu có): ……………………………………………………..…… 

3 Ngày bắt đầu hoạt động
2
 (trường hợp chi nhánh/văn phòng đại diện/địa 

điểm kinh doanh được dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thì không cần kê khai nội dung 

                                                           
2
 Trƣờng hợp chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau ngày bắt đầu hoạt động đã kê khai thì ngày bắt đầu 

hoạt động là ngày chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh đƣợc cấp Giấy chứng nhận. 
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này): …../…../……. 

4 Hình thức hạch toán (Đánh dấu X vào một trong hai ô “Hạch toán độc 

lập” hoặc “Hạch toán phụ thuộc”. Trường hợp tích chọn ô “Hạch toán 

độc lập” mà thuộc đối tượng phải lập và gửi báo cáo tài chính hợp nhất 

cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì tích chọn thêm ô “Có báo 

cáo tài chính hợp nhất”):  

Hạch toán độc lập   Có báo cáo tài chính hợp nhất 

Hạch ton phụ 

thuộc 

   

 

5 Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày …..…/..……. đến ngày …..…./.…….
3
 

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán) 

6 Tổng số lao động (dự kiến): …………………………………  

7 Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M: 

Có Không 
 

8 Phƣơng pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp): 

 Khấu trừ 

 

 Trực tiếp trên GTGT 

 

 Trực tiếp trên doanh số 

 

 Không phải nộp thuế GTGT 

 

8. Đăng ký sử dụng hóa đơn (chỉ kê khai đối với chi nhánh)
3
: 

 

Tự in hóa đơn Đặt in hóa đơn 

Sử dụng hóa đơn điện tử Mua hóa đơn của cơ quan thuế 

9. Thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội (chỉ kê khai đối với chi 

nhánh/văn phòng đại diện):  

Phƣơng thức đóng bảo hiểm xã hội (chọn 1 trong 3 phương thức): 

Hàng tháng 03 tháng một lần 06 tháng một lần 

Lưu ý:  

- Chi nhánh/văn phòng đại diện của doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề 

kinh doanh chính là nông nghiệp, lâm nghiệp, ngƣ nghiệp, diêm nghiệp và trả 

                                                           
3
 Trƣờng hợp niên độ kế toán theo năm dƣơng lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12. Trƣờng hợp 

niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dƣơng lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế toán là ngày đầu 

tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý; tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến 

ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp. 
3
 Doanh nghiệp, chi nhánh có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện về việc sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, 

hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật. 
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lƣơng theo sản phẩm, theo khoán: có thể lựa chọn 1 trong 3 phƣơng thức đóng 

bảo hiểm xã hội: hàng tháng, 03 tháng một lần, 06 tháng một lần. 

- Chi nhánh/văn phòng đại diện của doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh 

doanh chính khác: đánh dấu vào phƣơng thức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng. 
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10. Chi nhánh công ty chứng khoán nƣớc ngoài/Chi nhánh công ty 

quản lý quỹ nƣớc ngoài tại Việt Nam: 

Đánh dấu X nếu là chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài/chi nhánh 

công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam và kê khai thêm các thông tin sau 

đây: 

Giấy phép thành lập và hoạt động số: … (nếu có) do Uỷ ban Chứng khoán 

Nhà nƣớc cấp ngày: …./…./…..Doanh nghiệp cam kết: 

- Trụ sở chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở 

hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp và đƣợc sử dụng đúng mục đích 

theo quy định của pháp luật; 

- Sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan 

thuế theo đúng quy định của pháp luật (Không ghi nếu thông báo thành lập địa 

điểm kinh doanh); 

- Hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, 

trung thực của nội dung Thông báo này. 

Ngƣời ký tại Thông báo này cam kết là ngƣời có quyền và nghĩa vụ thực hiện 

thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

 

 NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP/ 

NGƢỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH 

(Ký và ghi họ tên)
4
 

  

                                                           
4
 - Trƣờng hợp đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp, 

ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này. 

- Trƣờng hợp thông báo lập địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh, ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh 

nghiệp hoặc ngƣời đứng đầu chi nhánh ký trực tiếp vào phần này. 

- Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời đƣợc chỉ 

định ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục II-26 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  
 TÊN DOANH NGHIỆP 

 

Số: ………….. 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

……, ngày…… tháng…… năm …… 

CAM KẾT THỰC HIỆN MỤC TIÊU XÃ HỘI, MÔI TRƢỜNG 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phƣớc 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ...................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  .................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số 

doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ……… 

(Không ghi các thông tin về doanh nghiệp trong trường hợp nộp cùng hồ sơ 

đăng ký thành lập doanh nghiệp mới) 

Chúng tôi, những ngƣời ký tên dƣới đây đã đọc và nhận thức đƣợc các 

quyền và nghĩa vụ đối với chủ doanh nghiệp, chủ sở hữu, thành viên, cổ đông và 

doanh nghiệp xã hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các nghị định 

hƣớng dẫn thi hành; và thực hiện đúng và đầy đủ các hoạt động vì Mục tiêu xã 

hội, môi trƣờng nhƣ cam kết sau đây: 

1. Mục tiêu xã hội, môi trƣờng và phƣơng thức giải quyết: 

(Doanh nghiệp có thể điền nội dung trong Bản cam kết này hoặc viết thành văn 

bản riêng rồi đính kèm Bản cam kết này) 

Các vấn đề xã hội, môi trƣờng mà 

doanh nghiệp nhằm giải quyết 

Phƣơng thức, cách thức kinh doanh của 

doanh nghiệp 

(Miêu tả các vấn đề bất cập về xã 

hội, môi trường mà doanh nghiệp 

mong muốn giải quyết thông qua 

các hoạt động kinh doanh) 

 (Miêu tả cách thức, phương thức kinh 

doanh mà doanh nghiệp dự kiến tiến hành, 

như: sản phẩm, dịch vụ là gì, doanh thu 

đến từ đâu? Có thể nêu các chỉ số kinh tế, 

xã hội, môi trường (định tính/định lượng) 

dự kiến đạt được? Nêu nhóm đối tượng 

hưởng lợi. Lý giải tại sao hoạt động kinh 

doanh của doanh nghiệp lại góp phần giải 

quyết các vấn đề xã hội, môi trường như 

miêu tả tại cột bên.) 
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2. Thời hạn thực hiện các hoạt động nhằm Mục tiêu giải quyết các vấn đề 

xã hội, môi trƣờng: 
(Doanh nghiệp đánh dấu vào 1 trong 2 lựa chọn) 

  Không thời hạn. 

  …………..năm kể từ [ngày/tháng/năm]: .... /..../………... 

3. Mức lợi nhuận hằng năm doanh nghiệp giữ lại để tái đầu tƣ cho các Mục 

tiêu xã hội, môi trƣờng đã đăng ký: 

(Theo điểm c khoản 1 Điều 10 Luật Doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải giữ lại 

ít nhất 51% tổng lợi nhuận sau thuế hằng năm của doanh nghiệp để tái đầu tư 

nhằm thực hiện mục tiêu đã đăng ký). 

Doanh nghiệp giữ lại: ……………………..% tổng lợi nhuận (trong trƣờng hợp 

doanh nghiệp có lợi nhuận). 

4. Nguyên tắc và phƣơng thức xử lý số dƣ tài trợ, viện trợ khi doanh nghiệp 

giải thể hoặc hết hạn cam kết thực hiện Mục tiêu xã hội, môi trƣờng trong 

trƣờng hợp doanh nghiệp có nhận viện trợ, tài trợ: 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................  

Trƣờng hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng 

tải Cam kết này trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính 

hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Cam kết này. 
 

NGƢỜI CAM KẾT  

(Ký và ghi họ tên)1  

 

  

                                                           
1
 1. Trƣờng hợp bản Cam kết này nộp cùng hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mới thì những ngƣời ký cam kết là: 

a. Đối với doanh nghiệp tƣ nhân: Chủ doanh nghiệp tƣ nhân. 

b. Đối với công ty hợp danh: Các thành viên hợp danh. 

c. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn: 

- Các thành viên là cá nhân; 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật hoặc ngƣời đại diện theo ủy quyền đối với thành viên là tổ chức. 

d. Đối với công ty cổ phần. 

- Cổ đông sáng lập là cá nhân. Cổ đông khác là cá nhân, nếu cổ đông này đồng ý với nội dung cam kết 

trên và mong muốn ký vào bản cam kết này cùng với cổ đông sáng lập; 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật hoặc ngƣời đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông sáng lập là tổ chức;  

- Ngƣời đại diện theo pháp luật hoặc ngƣời đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông khác là tổ chức, nếu cổ 

đông này đồng ý với nội dung cam kết trên và mong muốn ký vào bản cam kết này cùng với cổ đông sáng lập. 

2. Trƣờng hợp bản Cam kết này nộp sau khi doanh nghiệp đã đƣợc đăng ký và thành lập, thì ngƣời sau 

đây ký và ghi họ tên: 

- Đối với doanh nghiệp tƣ nhân: Chủ doanh nghiệp tƣ nhân; 

- Đối với công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần: Ngƣời đại diện theo pháp luật. 

3. Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời 

đƣợc chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 
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50. Thông báo lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nƣớc ngoài (đối 

với doanh nghiệp tƣ nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp 

danh). Mã số TTHC: 2.002070.000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

- Việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp ở nƣớc ngoài 

thực hiện theo quy định của pháp luật nƣớc đó.  

- Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày chính thức lập chi nhánh, văn phòng 

đại diện ở nƣớc ngoài, doanh nghiệp phải thông báo bằng văn bản đến Phòng 

Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.  

- Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin về chi nhánh, văn phòng 

đại diện của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc thông báo. 

* Trình tự thông qua các bƣớc sau: 

- Bƣớc 1: Ngƣời thành lập doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ủy quyền thực 

hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp lập hồ sơ đăng ký doanh nghiệp trực tuyến 

trên Cổng dịch vụ công. 

 - Bƣớc 2: Trong thời gian 02 ngày làm việc, Phòng Đăng ký kinh doanh 

cập nhật thông tin về chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp trong Cơ 

sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đủ điều 

kiện, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo bằng văn bản qua mạng thông 

tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

b) Cách thức thực hiện:  

Ngƣời thành lập doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ủy quyền thực hiện đăng 

ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo phƣơng thức Đăng ký 

doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử tại: Địa chỉ: 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn  

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ:  

(i) Thông báo về việc lập chi nhánh, văn phòng đại diện ở nƣớc ngoài. 

(ii) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại 

diện hoặc giấy tờ tƣơng đƣơng. 

Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy 

quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp: 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá 

nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ 

pháp lý của cá nhân đƣợc ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải 

công chứng, chứng thực. 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung 
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cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký 

doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ 

tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân 

ngƣời đƣợc giới thiệu. 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bƣu chính không 

phải là bƣu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy 

quyền thực hiện nhƣ trƣờng hợp ủy quyền cho tổ chức.  

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

đƣợc văn bản đề nghị. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - 

Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế 

hoạch và Đầu tƣ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin về chi nhánh, văn phòng 

đại diện của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh 

nghiệp. 

h) Phí, lệ phí:  

- Lệ phí đăng ký doanh nghiệp: 50.000 đồng/lần (Thông tƣ số 

47/2019/TT-BTC). 

- Ngƣời nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp lệ phí đăng ký doanh nghiệp 

tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp có 

thể đƣợc nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc chuyển vào tài khoản 

của Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử. Lệ phí 

đăng ký doanh nghiệp không đƣợc hoàn trả cho doanh nghiệp trong trƣờng hợp 

doanh nghiệp không đƣợc cấp đăng ký doanh nghiệp. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Thông báo về việc lập chi nhánh/văn phòng đại diện ở nƣớc ngoài (Phụ 

lục II-8, Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: 

(i) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đƣợc tiếp nhận để nhập thông tin vào Hệ 

thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau: 

- Có đủ giấy tờ theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP; 
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- Có địa chỉ liên lạc của ngƣời nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; 

- Đã nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định. 

(ii)  Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng 

ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, nghị 

quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Việc đóng 

dấu đối với các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo 

quy định của pháp luật có liên quan. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh 

nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 

 

 

  



715 

 

 

Phụ lục II-8 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  
 TÊN DOANH NGHIỆP 

 

Số: ………….. 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

……, ngày…… tháng…… năm …… 

THÔNG BÁO 

Về việc lập chi nhánh/văn phòng đại diện ở nƣớc ngoài 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phƣớc 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ...................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  .................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số 

doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ……… 

Thông báo về việc lập chi nhánh/ 

văn phòng đại diện ở nƣớc ngoài nhƣ sau: 

1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện  

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện viết bằng Tiếng Việt (ghi bằng chữ in 

hoa):  ........................................................................................................................  

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện viết bằng tiếng nƣớc ngoài (nếu có):  ...  

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện viết tắt (nếu có):  ...................................  

2. Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện:  

 .......................................................................................................................  

Điện thoại (nếu có):  ...................................... Fax (nếu có):  ........................  

Email (nếu có):  .............................................. Website (nếu có):  .................  

3. Số Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện hoặc 

giấy tờ tƣơng đƣơng khác:  ...................................................................................  

Ngày cấp:  ...... / ...... / ....... Nơi cấp:  ..............................................................  

4. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động: 

a) Ngành, nghề kinh doanh (đối với chi nhánh):  .........................................  

b) Nội dung hoạt động (đối với văn phòng đại diện):  .................................  



716 

 

 

5. Ngƣời đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện:  

Họ tên ngƣời đứng đầu (ghi bằng chữ in hoa):  ................ Giới tính:  .........  

Sinh ngày:  ...... / ...... / ......... Dân tộc:  .................  Quốc tịch:  ......................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:  

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: …………………………………………... 

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: …………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

Địa chỉ thƣờng trú: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  .....................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..........................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  .......................................  

Tỉnh/Thành phố:  ................................................................................  

Quốc gia:  ............................................................................................  

Địa chỉ liên lạc: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  .....................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..........................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  .......................................  

Tỉnh/Thành phố:  ................................................................................  

Quốc gia:  ............................................................................................  

Điện thoại (nếu có):  ...................................... Email (nếu có):  ....................  

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính 

hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này. 

Ngƣời ký tại Thông báo này cam kết là ngƣời có quyền và nghĩa vụ thực 

hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.  

 

 
NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  

CỦA DOANH NGHIỆP 

(Ký và ghi họ tên)
4
 

 

  

                                                           
4
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.  

Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời đƣợc 

chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 
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51. Đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, 

tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trƣớc thời hạn đã thông báo, 

chấm dứt hoạt động đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh 

doanh trong trƣờng hợp chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh 

doanh khác tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng nơi doanh nghiệp đặt 

trụ sở chính đối với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tƣ, Giấy 

chứng nhận đầu tƣ (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) 

hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tƣơng đƣơng. Mã số TTHC: 

2.002031.000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng:  

- Bƣớc 1: Ngƣời nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác 

thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử theo quy trình trên 

cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Bƣớc 2: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, ngƣời 

nộp hồ sơ sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng 

thông tin điện tử. 

- Bƣớc 3: Trong thời gian 02 ngày làm việc, trƣờng hợp hồ sơ đủ điều 

kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp đăng 

ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh 

nghiệp. Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đủ điều kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng 

Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp 

để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh 

doanh:  

- Bƣớc 1: Ngƣời nộp hồ sơ sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê 

khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

qua mạng thông tin điện tử theo quy trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng 

ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn). Trƣờng hợp ủy quyền thực 

hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử sử dụng Tài 

khoản đăng ký kinh doanh, văn bản ủy quyền phải có thông tin liên hệ của ngƣời 

ủy quyền để xác thực việc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin 

điện tử. 

- Bƣớc 2: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời nộp hồ sơ sẽ 

nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện 

tử. 

- Bƣớc 3: Trong thời gian 02 ngày làm việc, Phòng Đăng ký kinh doanh 

cấp đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp trong trƣờng hợp hồ sơ đủ điều 

kiện và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng 

hợp hồ sơ chƣa đủ điều kiện, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua 

mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.                     
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c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ:  

Ngƣời thành lập doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ủy quyền thực hiện đăng 

ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo phƣơng thức Đăng ký 

doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử tại: Địa chỉ: 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn  

c) Thành phần hồ sơ:  

Đối với hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm 

kinh doanh: hồ sơ thực hiện theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 

01/2021/NĐ-CP. 

(i) Hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện: 

- Thông báo thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện do ngƣời đại diện 

theo pháp luật của doanh nghiệp ký. 

- Bản sao nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng 

thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty 

hợp danh, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; bản sao nghị quyết, 

quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện. 

- Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với ngƣời đứng đầu chi nhánh, 

văn phòng đại diện. 

(ii) Thông báo lập địa điểm kinh doanh 

Thông báo lập địa điểm kinh doanh. Thông báo lập địa điểm kinh doanh 

do ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trong trƣờng hợp địa điểm 

kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp hoặc do ngƣời đứng đầu chi nhánh ký trong 

trƣờng hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh. 

Đối với hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, 

văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh: 

(i) Hồ sơ thực hiện theo quy định tại Điều 62 Nghị định số 01/2021/NĐ-

CP: 

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại 

diện, địa điểm kinh doanh. 

- Trƣờng hợp thay đổi ngƣời đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện, kèm 

theo thông báo phải có bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với ngƣời đứng 

đầu chi nhánh, văn phòng đại diện. 

(ii) Văn bản đề nghị bổ sung cập nhật thông tin đăng ký hoạt động chi 

nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; 

(iii) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng 

đại diện do Cơ quan đăng ký đầu tƣ cấp đối với trƣờng hợp chi nhánh, văn 

phòng đại diện hoạt động theo Giấy này; 
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(iv) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế của chi nhánh, văn phòng đại 

diện. 

Đối với hồ sơ đăng ký tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước 

thời hạn đã thông báo: 

(i) Hồ sơ thực hiện theo quy định tại Điều 66 Nghị định số 01/2021/NĐ-

CP: 

- Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trƣớc thời 

hạn đã thông báo của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh 

doanh. 

- Trƣờng hợp doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, kèm theo thông báo 

phải có nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên 

đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, 

của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ 

sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc tạm 

ngừng kinh doanh. 

(ii) Văn bản đề nghị bổ sung cập nhật thông tin đăng ký hoạt động chi 

nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; 

(iii) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng 

đại diện do Cơ quan đăng ký đầu tƣ cấp đối với trƣờng hợp chi nhánh, văn 

phòng đại diện hoạt động theo Giấy này; 

(iv) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế của chi nhánh, văn phòng đại 

diện. 

Đối với hồ sơ chấm dứt hoạt động đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, 

địa điểm kinh doanh 

(i) Hồ sơ thực hiện theo quy định tại Điều 72 Nghị định số 01/2021/NĐ-

CP: 

- Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, 

địa điểm kinh doanh. 

- Trƣờng hợp chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, kèm theo 

thông báo phải có nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng 

thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty 

hợp danh, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định 

của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về 

việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện. 

(ii) Văn bản đề nghị bổ sung cập nhật thông tin đăng ký hoạt động chi 

nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; 

(iii) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng 

đại diện do Cơ quan đăng ký đầu tƣ cấp đối với trƣờng hợp chi nhánh, văn 

phòng đại diện hoạt động theo Giấy này; 
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(iv) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế của chi nhánh, văn phòng đại 

diện. 

Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy 

quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp: 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá 

nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ 

pháp lý của cá nhân đƣợc ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải 

công chứng, chứng thực. 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung 

cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký 

doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ 

tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân 

ngƣời đƣợc giới thiệu. 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bƣu chính không 

phải là bƣu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy 

quyền thực hiện nhƣ Trƣờng hợp ủy quyền cho tổ chức.  

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

đƣợc văn bản đề nghị. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - 

Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế 

hoạch và Đầu tƣ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi 

nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh, Giấy 

xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại 

diện, địa điểm kinh doanh và các giấy xác nhận khác theo quy định tƣơng ứng 

tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP/Thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

h) Phí, lệ phí: Miễn phí 

- Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh 

đƣợc miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp (Thông tƣ số 47/2019/TT-BTC). 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Đối với đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh 

doanh 
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Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm 

kinh doanh (Phụ lục II-7, Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT). 

 Đối với hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, 

văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh: 

 (i) Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn 

phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (Phụ lục II-9, Thông tƣ số 01/2021/TT-

BKHĐT); 

(ii) Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với chi 

nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh hoạt động theo Giấy phép đầu tƣ 

hoặc Giấy chứng nhận đầu tƣ (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) 

hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tƣơng đƣơng hoặc Giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện do Cơ quan đăng ký đầu tƣ cấp (Phụ lục 

II-15, Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT). 

 Đối với hồ sơ đăng ký tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước 

thời hạn đã thông báo: 

 (i) Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trƣớc 

thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm 

kinh doanh (Phụ lục II-19, Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT); 

(ii) Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với chi 

nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh hoạt động theo Giấy phép đầu tƣ 

hoặc Giấy chứng nhận đầu tƣ (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) 

hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tƣơng đƣơng hoặc Giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện do Cơ quan đăng ký đầu tƣ cấp (Phụ lục 

II-15, Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT). 

Đối với hồ sơ chấm dứt hoạt động đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, 

địa điểm kinh doanh: 

(i) Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại 

diện/địa điểm kinh doanh (Phụ lục II-20, Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT); 

(ii) Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với chi 

nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh hoạt động theo Giấy phép đầu tƣ 

hoặc Giấy chứng nhận đầu tƣ (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) 

hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tƣơng đƣơng hoặc Giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện do Cơ quan đăng ký đầu tƣ cấp (Phụ lục 

II-15, Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: 

(i) Trƣớc khi đăng ký thay đổi địa chỉ đặt chi nhánh, văn phòng đại diện 

dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục 

về thuế với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của 

pháp luật về thuế; 

(ii) Trƣớc khi thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại 
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diện, địa điểm kinh doanh thì doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện phải 

đăng ký với Cơ quan thuế để hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của 

pháp luật về thuế; 

(iii) Doanh nghiệp không đƣợc đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng 

ký doanh nghiệp trong các trƣờng hợp sau: 

- Đã bị Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo về việc vi phạm của 

doanh nghiệp thuộc trƣờng hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

hoặc đã bị ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 

- Đang trong quá trình giải thể theo quyết định giải thể của doanh nghiệp; 

- Theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án hoặc Cơ quan điều 

tra, Thủ trƣởng, Phó Thủ trƣởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên quy định tại Bộ 

luật Tố tụng hình sự; 

- Doanh nghiệp đang trong tình trạng pháp lý “Không còn hoạt động kinh 

doanh tại địa chỉ đã đăng ký”. 

(iv) Doanh nghiệp đƣợc tiếp tục đăng ký, thông báo thay đổi nội dung 

đăng ký doanh nghiệp trong các trƣờng hợp sau: 

- Đã có biện pháp khắc phục những vi phạm theo yêu cầu trong Thông 

báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trƣờng hợp thu hồi Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp và đƣợc Phòng Đăng ký kinh doanh chấp nhận; 

- Phải đăng ký thay đổi một số nội dung đăng ký doanh nghiệp để phục vụ 

quá trình giải thể và hoàn tất bộ hồ sơ giải thể theo quy định. Trong trƣờng hợp 

này, hồ sơ đăng ký thay đổi phải kèm theo văn bản giải trình của doanh nghiệp 

về lý do đăng ký thay đổi; 

- Có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của các tổ chức, cá nhân gửi yêu cầu 

quy định tại điểm c khoản 1 Điều 65 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về việc cho 

phép tiếp tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; 

- Doanh nghiệp đã đƣợc chuyển tình trạng pháp lý từ “Không còn hoạt 

động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký” sang “Đang hoạt động”. 

(v) Doanh nghiệp chịu trách nhiệm thông báo thay đổi nội dung đăng ký 

doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi. 

(vi) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đƣợc tiếp nhận để nhập thông tin vào Hệ 

thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau: 

- Có đủ giấy tờ theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP; 

- Tên doanh nghiệp đã đƣợc điền vào Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội 

dung đăng ký doanh nghiệp; 

- Có địa chỉ liên lạc của ngƣời nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; 

(vii) Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng 

ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, nghị 

quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Việc đóng 
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dấu đối với các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo 

quy định của pháp luật có liên quan. 

(viii) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đƣợc chấp thuận khi 

có đầy đủ các yêu cầu sau: 

- Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó đƣợc kê khai đầy đủ 

theo quy định nhƣ hồ sơ bằng bản giấy và đƣợc thể hiện dƣới dạng văn bản điện 

tử. Tên văn bản điện tử phải đƣợc đặt tƣơng ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ 

bằng bản giấy. Ngƣời có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp 

hoặc cá nhân khác ký tên trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có thể sử dụng chữ 

ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và 

quét (scan) văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị 

định số 01/2021/NĐ-CP; 

- Các thông tin đăng ký doanh nghiệp đƣợc kê khai trên cổng thông tin 

quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải đầy đủ và chính xác theo các thông tin 

trong hồ sơ bằng bản giấy; có bao gồm thông tin về số điện thoại, thƣ điện tử 

của ngƣời nộp hồ sơ; 

- Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử phải đƣợc xác 

thực bằng chữ ký số hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của ngƣời có thẩm 

quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ngƣời có 

thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ủy quyền thực hiện thủ 

tục đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký 

doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có các giấy tờ, tài liệu 

quy định tại Điều 12 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP. 

(ix) Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy thông báo 

thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định, biên bản họp 

trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Việc đóng dấu đối với các tài liệu khác trong 

hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh 

nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục II-7 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  
TÊN DOANH NGHIỆP 

 

Số: ………….. 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_________________________________________ 

……, ngày…… tháng…… năm …… 

 
THÔNG BÁO 

Về việc đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/ 

địa điểm kinh doanh 
___________ 

 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phƣớc 
 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ..................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  ...............................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số 

doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ……… 

 

Đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/ 

Thông báo lập địa điểm kinh doanh với các nội dung sau: 

1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh 

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết bằng tiếng Việt 

(ghi bằng chữ in hoa):  ........................................................................................  

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết bằng tiếng 

nƣớc ngoài (nếu có): ……….. .......................................................................................  

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết tắt (nếu 

có): .................................................................... .................................................  

2. Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...............................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Điện thoại (nếu có):  ......................................... Fax (nếu có):  ....................  

Email (nếu có):  ................................................ Website (nếu có):  .............  



725 

 

 

- Chi nhánh/Văn phòng đại diện/Địa điểm kinh doanh nằm trong (Đánh dấu X 

vào ô vuông tương ứng nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở của chi nhánh/văn 

phòng đại diện/địa điểm kinh doanh nằm trong khu công nghiệp/khu chế xuất/khu 

kinh tế/khu công nghệ cao): 

Khu công nghiệp  

Khu chế xuất  

Khu kinh tế  

Khu công nghệ cao  

3. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động: 

a) Ngành, nghề kinh doanh (chỉ kê khai đối với chi nhánh, địa điểm kinh doanh):  

STT Tên ngành Mã ngành 

Ngành, nghề kinh doanh chính 

(đánh dấu X để chọn một trong các 

ngành, nghề đã kê khai) 

    

b) Nội dung hoạt động (chỉ kê khai đối với văn phòng đại diện):  .............  

4. Ngƣời đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:  

Họ tên (ghi bằng chữ in hoa):  .......................................... Giới tính:  .........  

Sinh ngày:  ......... / ...... / ...... Dân tộc:  .....................  Quốc tịch:  ..................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:  
 

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: ………………………………………... 

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

Địa chỉ thƣờng trú: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...............................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Quốc gia:  ....................................................................................................  

Địa chỉ liên lạc: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...............................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  
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Quốc gia:  .........................................................  ..........................................  

Điện thoại (nếu có):  ......................... Email (nếu có):  ................................  

5. Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký hoạt động 

địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh): 

Tên chi nhánh:  ............................................................................................  

Địa chỉ chi nhánh:  ......................................................................................  

Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh:  ..............................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (trường hợp không có mã 

số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh): … Ngày cấp …/…/… Nơi cấp: ……… 

6. Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh (chỉ kê 

khai đối với trường hợp đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp 

đánh dấu X vào một trong hai ô sau): 

   Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh ghi nhận thông tin của 

tất cả địa điểm kinh doanh 

   Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh ghi nhận thông tin của 

từng địa điểm kinh doanh 

7. Thông tin đăng ký thuế: 
 

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế 

1 Thông tin về Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán (nếu có): 

Họ và tên Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán: ……………………… 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

2 Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo 

thuế khác địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh): 

Số nhà, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ………………………………… 

Xã/Phƣờng/Thị trấn: …………………………………………………….. 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………...... 

Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………… 

Điện thoại (nếu có): ………………Fax (nếu có): ………………..……. 

Email (nếu có): ……………………………………………………..…… 

3 Ngày bắt đầu hoạt động
5
 (trường hợp chi nhánh/văn phòng đại diện/địa 

điểm kinh doanh được dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thì không cần kê khai nội dung 

này): …../…../……. 

4 Hình thức hạch toán (Đánh dấu X vào một trong hai ô “Hạch toán độc 

lập” hoặc “Hạch toán phụ thuộc”. Trường hợp tích chọn ô “Hạch toán 

độc lập” mà thuộc đối tượng phải lập và gửi báo cáo tài chính hợp nhất 

                                                           
5
 Trƣờng hợp chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau ngày bắt đầu hoạt động đã kê khai thì ngày bắt đầu 

hoạt động là ngày chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh đƣợc cấp Giấy chứng nhận. 
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cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì tích chọn thêm ô “Có báo 

cáo tài chính hợp nhất”):  

Hạch toán độc lập   Có báo cáo tài chính hợp nhất 

Hạch toán phụ thuộc    
 

5 Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày …..…/..……. đến ngày …..…./.…….
6
 

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán) 

6 Tổng số lao động (dự kiến): …………………………………  

7 Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M: 

Có Không 
 

8 Phƣơng pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp): 

 Khấu trừ 

 

 Trực tiếp trên GTGT 

 

 Trực tiếp trên doanh số 

 

 Không phải nộp thuế GTGT 

 

8. Đăng ký sử dụng hóa đơn (chỉ kê khai đối với chi nhánh)
3
: 

 

Tự in hóa đơn Đặt in hóa đơn 

Sử dụng hóa đơn điện tử Mua hóa đơn của cơ quan thuế 

9. Thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội (chỉ kê khai đối với chi 

nhánh/văn phòng đại diện):  

Phƣơng thức đóng bảo hiểm xã hội (chọn 1 trong 3 phương thức): 

Hàng tháng 03 tháng một lần 06 tháng một lần 

Lưu ý:  

- Chi nhánh/văn phòng đại diện của doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề 

kinh doanh chính là nông nghiệp, lâm nghiệp, ngƣ nghiệp, diêm nghiệp và trả 

lƣơng theo sản phẩm, theo khoán: có thể lựa chọn 1 trong 3 phƣơng thức đóng 

bảo hiểm xã hội: hàng tháng, 03 tháng một lần, 06 tháng một lần. 

- Chi nhánh/văn phòng đại diện của doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh 

doanh chính khác: đánh dấu vào phƣơng thức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng. 

                                                           
6
 Trƣờng hợp niên độ kế toán theo năm dƣơng lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12. Trƣờng hợp 

niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dƣơng lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế toán là ngày đầu 

tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý; tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến 

ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp. 
3
 Doanh nghiệp, chi nhánh có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện về việc sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, 

hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật. 
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10. Chi nhánh công ty chứng khoán nƣớc ngoài/Chi nhánh công ty 

quản lý quỹ nƣớc ngoài tại Việt Nam: 

Đánh dấu X nếu là chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài/chi nhánh 

công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam và kê khai thêm các thông tin sau 

đây: 

Giấy phép thành lập và hoạt động số: … (nếu có) do Uỷ ban Chứng khoán 

Nhà nƣớc cấp ngày: …./…./…..Doanh nghiệp cam kết: 

- Trụ sở chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở 

hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp và đƣợc sử dụng đúng mục đích 

theo quy định của pháp luật; 

- Sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan 

thuế theo đúng quy định của pháp luật (Không ghi nếu thông báo thành lập địa 

điểm kinh doanh); 

- Hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, 

trung thực của nội dung Thông báo này. 

Ngƣời ký tại Thông báo này cam kết là ngƣời có quyền và nghĩa vụ thực hiện 

thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

 

 NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP/ 

NGƢỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH 

(Ký và ghi họ tên)
4
 

  

                                                           
4
 - Trƣờng hợp đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp, 

ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này. 

- Trƣờng hợp thông báo lập địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh, ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh 

nghiệp hoặc ngƣời đứng đầu chi nhánh ký trực tiếp vào phần này. 

- Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời đƣợc chỉ 

định ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục II-9 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  
 TÊN DOANH NGHIỆP 

 

Số: ………….. 

 CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

……, ngày…… tháng…… năm …… 

THÔNG BÁO  

Về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/ 

văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh  

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phƣớc 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ....................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  .................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số 

doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ……… 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh/ 

văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau: 

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ 

in hoa):  ........................................................................................................  

Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh hoặc mã số thuế 

của chi nhánh/văn phòng đại điện/địa điểm kinh doanh:  .......................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện 

(trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh): ………… 

Ngày cấp:  ...... / ...... / ....... Nơi cấp:  ..............................................................  

Nội dung đăng ký thay đổi: 

 .......................................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính 

hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.  

Ngƣời ký tại Thông báo này cam kết là ngƣời có quyền và nghĩa vụ thực 

hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

 

 
NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP/ 

NGƢỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH  

(Ký và ghi họ tên)
7
 

                                                           
7
 - Trƣờng hợp thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh 

trực thuộc doanh nghiệp, ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này. 

- Trƣờng hợp thay đổi nội dung đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh, ngƣời đại 

diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc ngƣời đứng đầu chi nhánh ký trực tiếp vào phần này. 

- Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời 

đƣợc chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục II-15 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  
TÊN DOANH NGHIỆP 

 

Số: ………………. 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

……, ngày…… tháng…… năm …… 

GIẤY ĐỀ NGHỊ 

Bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với chi nhánh/văn phòng 

đại diện/địa điểm kinh doanh hoạt động theo Giấy phép đầu tƣ hoặc Giấy 

chứng nhận đầu tƣ (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc 

các giấy tờ có giá trị pháp lý tƣơng đƣơng hoặc Giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện do Cơ quan đăng ký đầu tƣ cấp 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phƣớc 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ...................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  .................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số 

doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ……… 

Đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động của chi nhánh/văn 

phòng đại diện/địa điểm kinh doanh với các nội dung cụ thể nhƣ sau: 

I. Thông tin về chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: 

1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh  

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết bằng tiếng 

Việt (ghi bằng chữ in hoa):  ....................................................................................  

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết bằng tiếng nƣớc 

ngoài (nếu có):……….. ........................................................................................................  

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết tắt (nếu có):  .  

2. Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh/Mã số 

thuế:  .......................................................................................................................  

3. Thông tin về Giấy phép đầu tƣ/Giấy chứng nhận đầu tƣ/Giấy 

chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh/văn phòng đại diện/giấy tờ có 

giá trị tƣơng đƣơng khác/Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh/văn phòng 

đại diện do Cơ quan đầu tƣ cấp: 

Số Giấy chứng nhận đầu tƣ/Giấy phép đầu tƣ/Giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động/giấy tờ có giá trị tƣơng đƣơng khác do cơ quan đầu tƣ cấp:  ................ 

 ..................................................................................  

Ngày cấp:  ...... / ...... / ....... Nơi cấp:  ..............................................................  
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4. Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  .....................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..........................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  .......................................  

Tỉnh/Thành phố:  ................................................................................  

Điện thoại:  .......................................... Fax (nếu có):  ........................  

Email (nếu có):  ................................... Website (nếu có):  .................  

5. Ngành, nghề kinh doanh/nội dung hoạt động: 

a) Ngành, nghề kinh doanh (chỉ kê khai đối với chi nhánh, địa điểm kinh doanh):  

STT Tên ngành Mã ngành Ngành, nghề 

kinh doanh chính 

(đánh dấu X để 

chọn một trong 

các ngành, nghề 

đã kê khai) 

    

b) Nội dung hoạt động (chỉ kê khai đối với văn phòng đại diện):  ...............  

6. Ngƣời đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:  

Họ tên ngƣời đứng đầu (ghi bằng chữ in hoa):  ................ Giới tính:  .........  

Sinh ngày:  ...... / ...... / ...... Dân tộc:  .....................  Quốc tịch:  ......................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:  

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: …………………………………………... 

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: …………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

Địa chỉ thƣờng trú: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  .....................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..........................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  .......................................  

Tỉnh/Thành phố:  ................................................................................  

Quốc gia:  ............................................................................................  

Địa chỉ liên lạc: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  .....................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..........................................................................  
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Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  .......................................  

Tỉnh/Thành phố:  ................................................................................  

Quốc gia:  .............................................  ..............................................  

Điện thoại (nếu có):  ...................................... Email (nếu có):  ....................  

7. Thông tin đăng ký thuế: 

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế 

1 Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo 

thuế khác địa chỉ trụ sở chính): 

Số nhà, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……………………………… 

Xã/Phƣờng/Thị trấn: ………………………………………………. 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………... 

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………… 

Điện thoại (nếu có): ………………….Fax (nếu có):……………….. 

Email (nếu có):……………………………………………………… 

2 Hình thức hạch toán (Đánh dấu X vào một trong hai ô “Hạch toán 

độc lập” hoặc “Hạch toán phụ thuộc”. Trường hợp tích chọn ô 

“Hạch toán độc lập” mà thuộc đối tượng phải lập và gửi báo cáo tài 

chính hợp nhất cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì tích 

chọn thêm ô “Có báo cáo tài chính hợp nhất”):  

Hạch toán độc lập   Có báo cáo tài chính hợp nhất 

Hạch toán phụ thuộc    

 

3 Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày …..…/..……. đến ngày …..…./.…….
1
 

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán) 

4 Tổng số lao động: ........................................ 

5 Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M: 

Có Không 
 

                                                           
1
 Trƣờng hợp niên độ kế toán theo năm dƣơng lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12. Trƣờng hợp 

niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dƣơng lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế toán là ngày đầu 

tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý; Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến 

ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp. 
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6 Phƣơng pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp): 

 Khấu trừ  

 Trực tiếp trên GTGT  

 Trực tiếp trên doanh số  

 Không phải nộp thuế GTGT  

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động chi nhánh/văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh 

doanh (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy 

chứng nhận). 

II. Thông tin về chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai trong trường hợp đăng 

ký địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh theo hướng dẫn tại mục I Phụ lục 

này): 

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động chi nhánh (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp có nhu cầu được 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh ). 

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính 

hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Giấy đề nghị này. 

Ngƣời ký tại Giấy đề nghị này cam kết là ngƣời có quyền và nghĩa vụ thực 

hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 
 

 NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  

CỦA DOANH NGHIỆP/ 

NGƢỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH 

(Ký và ghi họ tên)2 

  

                                                           
2
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/ngƣời đứng đầu chi nhánh ký trực tiếp vào phần này. 

 Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời đƣợc chỉ 

định ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục II-19 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  
 TÊN DOANH NGHIỆP 

 

Số: ………….. 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

……, ngày…… tháng…… năm …… 

THÔNG BÁO 

Về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh  

trƣớc thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp/ 

chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phƣớc 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ...................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  .................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số 

doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ……… 

1. Trường hợp tạm ngừng kinh doanh
8
: 

a) Đối với doanh nghiệp: 

Đăng ký tạm ngừng kinh doanh kể từ ngày….tháng….năm…… đến hết 

ngày….tháng….năm…… 

Lý do tạm ngừng:  .........................................................................................  

Sau khi doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, đề nghị Phòng Đăng ký 

kinh doanh chuyển tình trạng của tất cả các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa 

điểm kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp sang tình trạng “Tạm ngừng kinh doanh”. 

b) Đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: 

Đăng ký tạm ngừng kinh doanh kể từ ngày … tháng … năm … đến hết 

ngày … tháng … năm … đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh 

doanh sau: 

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in 

hoa)  .........................................................................................................................  

Mã số/Mã số thuế của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:  ........  

                                                           
8
 Doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, chi nhánh/văn phòng đại 

diện/địa điểm kinh doanh đã đăng ký chậm nhất 03 ngày trƣớc khi tạm ngừng kinh doanh. 
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Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (chỉ kê khai nếu không có mã số 

chi nhánh/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ……… 

Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký tạm ngừng 

kinh doanh địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh): 

Tên chi nhánh:  ................................................................................................  

Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh:  ..................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (chỉ kê khai nếu không có mã số 

chi nhánh/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ……… 

Lý do tạm ngừng:  ...........................................................................................  

2. Trường hợp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo
9
: 

a) Đối với doanh nghiệp: 

Đăng ký tiếp tục kinh doanh kể từ ngày….tháng….năm…… 

Lý do tiếp tục kinh doanh:  .............................................................................  

Sau khi doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh trƣớc thời hạn đã thông báo, đề 

nghị Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng của các chi nhánh/văn phòng 

đại diện/địa điểm kinh doanh sau đây của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng “Đang hoạt động”: 

 Tất cả các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. 

 Một hoặc một số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: 

- Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: 

Mã số/Mã số thuế của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:  .  

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (chỉ kê khai nếu không có mã số 

chi nhánh/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ……… 

b) Đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: 

Đăng ký tiếp tục kinh doanh kể từ ngày….tháng….năm…… đối với chi 

nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau: 

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ 

in hoa):  ........................................................................................................  

Mã số/Mã số thuế của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:  ........  

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (trường hợp không có mã số chi 

nhánh/mã số thuế): ………… Ngày cấp:  ..... / ...... / ......  Nơi cấp:  ........................  

                                                           
9
 Doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, chi nhánh/văn phòng đại 

diện/địa điểm kinh doanh đã đăng ký chậm nhất 03 ngày trƣớc khi tiếp tục kinh doanh trƣớc thời hạn đã thông báo. 
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Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký tiếp tục 

kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của địa điểm kinh doanh trực thuộc 

chi nhánh): 

Tên chi nhánh:  ..............................................................................................  

Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh: ................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (trường hợp không có mã số 

chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh): …… Ngày cấp:  .... / .... / .... Nơi cấp:  ..............  

Lý do tiếp tục kinh doanh:  ...........................................................................  

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính 

hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này. 

Ngƣời ký tại Thông báo này cam kết là ngƣời có quyền và nghĩa vụ thực 

hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 
 

 
NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA DOANH NGHIỆP/ 

NGƢỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH 

(Ký và ghi họ tên)
10

 

                                                           
10

 - Trƣờng hợp tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trƣớc thời hạn đã thông báo đối với doanh 

nghiệp, chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp, ngƣời đại diện theo pháp 

luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này. 

- Trƣờng hợp tạm ngừng kinh doanh/Tiếp tục kinh doanh trƣớc thời hạn đã thông báo đối với địa điểm 

kinh doanh trực thuộc chi nhánh, ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc ngƣời đứng đầu chi nhánh 

ký trực tiếp vào phần này. 

- Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời 

đƣợc chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục II-20 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  
 TÊN DOANH NGHIỆP 

 

Số: ………….. 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

……, ngày…… tháng…… năm …… 

THÔNG BÁO  

Về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/ 

địa điểm kinh doanh  

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phƣớc 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ...................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  .................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số 

doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ……… 

Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/ 

địa điểm kinh doanh sau: 

1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng 

chữ in hoa):  ............................................................................................................  

Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh hoặc mã số thuế 

chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:  .............................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (chỉ kê khai nếu không có mã số 

chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh và mã số thuế chi nhánh/văn 

phòng đại diện/địa điểm kinh doanh): ………………….. 

Ngày cấp:  ...... / ...... / ....... Nơi cấp:  ..............................................................  

2. Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  .....................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..........................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  .......................................  

Tỉnh/Thành phố: ..................................  ..............................................  

Điện thoại (nếu có):  ............................ Fax (nếu có):  ........................  

Email (nếu có):  .................................... Website (nếu có):  .................  

3. Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký chấm 

dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh): 
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Tên chi nhánh:  ..............................................................................................  

Địa chỉ chi nhánh:  ........................................................................................  

Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh: ................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (trường hợp không có 

mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh): ………………….. 

Ngày cấp:  ...... / ...... / ....... Nơi cấp:  ..............................................................  

4. Lý do chấm dứt hoạt động: ....................................................................  

Doanh nghiệp cam kết: 

- Chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, 

nghĩa vụ tài sản khác, tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi 

hợp pháp cho ngƣời lao động đã làm việc tại chi nhánh/văn phòng đại diện/địa 

điểm kinh doanh; 

- Hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, 

trung thực của nội dung Thông báo này. 

Ngƣời ký tại Thông báo này cam kết là ngƣời có quyền và nghĩa vụ thực 

hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

 

 
NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA DOANH NGHIỆP/ 

NGƢỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH 

(Ký và ghi họ tên)
1
 

                                                           
1
 - Trƣờng hợp chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh 

nghiệp, ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này. 

- Trƣờng hợp chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh, ngƣời đại diện theo pháp 

luật của doanh nghiệp hoặc ngƣời đứng đầu chi nhánh ký trực tiếp vào phần này. 

- Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời 

đƣợc chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 
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52. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng 

đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh thay thế nội dung 

đăng ký hoạt động trên Giấy phép đầu tƣ, Giấy chứng nhận đầu tƣ (đồng 

thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị 

pháp lý tƣơng đƣơng, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn 

phòng đại diện do Cơ quan đăng ký đầu tƣ cấp mà không thay đổi nội dung 

đăng ký hoạt động đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh 

doanh cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng nơi doanh nghiệp đặt 

trụ sở chính. Mã số TTHC: 2.002075.000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện:   

* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 

- Bƣớc 1: Ngƣời nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác 

thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử theo quy trình trên 

cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Bƣớc 2: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, ngƣời 

nộp hồ sơ sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng 

thông tin điện tử. 

- Bƣớc 3: Trong thời gian 02 ngày làm việc, trƣờng hợp hồ sơ đủ điều 

kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp đăng 

ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh 

nghiệp. Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đủ điều kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng 

Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp 

để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh 

doanh: 

- Bƣớc 1: Ngƣời nộp hồ sơ sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê 

khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

qua mạng thông tin điện tử theo quy trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng 

ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn) . Trƣờng hợp ủy quyền thực 

hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử sử dụng Tài 

khoản đăng ký kinh doanh, văn bản ủy quyền phải có thông tin liên hệ của ngƣời 

ủy quyền để xác thực việc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin 

điện tử. 

- Bƣớc 2: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời nộp hồ sơ sẽ 

nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện 

tử. 

- Bƣớc 3: Trong thời gian 02 ngày làm việc, Phòng Đăng ký kinh doanh 

cấp đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp trong trƣờng hợp hồ sơ đủ điều 

kiện và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng 

hợp hồ sơ chƣa đủ điều kiện, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua 

mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
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b) Cách thức thực hiện:  

Ngƣời thành lập doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ủy quyền thực hiện đăng 

ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo phƣơng thức Đăng ký 

doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử. 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ:  

(i) Văn bản đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp. 

(ii) Bản sao Giấy phép đầu tƣ, Giấy chứng nhận đầu tƣ (đồng thời là Giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tƣơng đƣơng.  

(iii) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế của doanh nghiệp. 

(iv) Văn bản đề nghị bổ sung cập nhật thông tin đăng ký hoạt động chi 

nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. 

(v) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại 

diện do Cơ quan đăng ký đầu tƣ cấp đối với trƣờng hợp chi nhánh, văn phòng 

đại diện hoạt động theo Giấy này. 

(vi) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế của chi nhánh, văn phòng đại 

diện. 

Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy 

quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp: 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá 

nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ 

pháp lý của cá nhân đƣợc ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải 

công chứng, chứng thực. 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung 

cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký 

doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ 

tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân 

ngƣời đƣợc giới thiệu. 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bƣu chính không 

phải là bƣu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy 

quyền thực hiện nhƣ Trƣờng hợp ủy quyền cho tổ chức.  

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

đƣợc văn bản đề nghị. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - 

Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 
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- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế 

hoạch và Đầu tƣ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng 

nhận đăng ký địa điểm kinh doanh, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung 

đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và các 

giấy xác nhận khác theo quy định tƣơng ứng tại Nghị định số 01/2021/NĐ-

CP/Thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

h) Phí, lệ phí:  

- Lệ phí đăng ký doanh nghiệp: 50.000 đồng/lần (Thông tƣ số 

47/2019/TT-BTC). 

- Miễn lệ phí đối với trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử (Thông tƣ số 

47/2019/TT-BTC). 

- Ngƣời nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp lệ phí đăng ký doanh nghiệp 

tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp có 

thể đƣợc nộp trực tiếp tại Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc chuyển vào tài khoản 

của Phòng Đăng ký kinh doanh hoặc sử dụng dịch vụ thanh toán điện tử. Lệ phí 

đăng ký doanh nghiệp không đƣợc hoàn trả cho doanh nghiệp trong trƣờng hợp 

doanh nghiệp không đƣợc cấp đăng ký doanh nghiệp. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với 

doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tƣ, Giấy chứng nhận đầu tƣ (đồng 

thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý 

tƣơng đƣơng (Phụ lục II-14, Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT); 

 - Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với chi 

nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh hoạt động theo Giấy phép đầu tƣ 

hoặc Giấy chứng nhận đầu tƣ (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) 

hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tƣơng đƣơng hoặc Giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện do Cơ quan đăng ký đầu tƣ cấp (Phụ lục 

II-15, Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: 

(i) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đƣợc tiếp nhận để nhập thông tin vào Hệ 

thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau: 

- Có đủ giấy tờ theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP; 

- Có địa chỉ liên lạc của ngƣời nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; 

- Đã nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định. 

(ii) Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng 

ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, nghị 

quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Việc đóng 
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dấu đối với các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo 

quy định của pháp luật có liên quan. 

(iii) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đƣợc chấp thuận khi 

có đầy đủ các yêu cầu sau: 

- Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó đƣợc kê khai đầy đủ 

theo quy định nhƣ hồ sơ bằng bản giấy và đƣợc thể hiện dƣới dạng văn bản điện 

tử. Tên văn bản điện tử phải đƣợc đặt tƣơng ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ 

bằng bản giấy. Ngƣời có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp 

hoặc cá nhân khác ký tên trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có thể sử dụng chữ 

ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và 

quét (scan) văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị 

định số 01/2021/NĐ-CP; 

- Các thông tin đăng ký doanh nghiệp đƣợc kê khai trên cổng thông tin 

quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải đầy đủ và chính xác theo các thông tin 

trong hồ sơ bằng bản giấy; có bao gồm thông tin về số điện thoại, thƣ điện tử 

của ngƣời nộp hồ sơ; 

- Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử phải đƣợc xác 

thực bằng chữ ký số hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của ngƣời có thẩm 

quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ngƣời có 

thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ủy quyền thực hiện thủ 

tục đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký 

doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có các giấy tờ, tài liệu 

quy định tại Điều 12 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP. 

(iv) Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy thông báo 

thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định, biên bản họp 

trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Việc đóng dấu đối với các tài liệu khác trong 

hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh 

nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục II-14 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  
TÊN DOANH NGHIỆP 

 

Số: ………………. 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

……, ngày…… tháng…… năm …… 

GIẤY ĐỀ NGHỊ 

Bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp 

hoạt động theo Giấy phép đầu tƣ, Giấy chứng nhận đầu tƣ (đồng thời là 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý 

tƣơng đƣơng 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phƣớc 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ...................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  .................................................................  

Số Giấy phép đầu tƣ, Giấy chứng nhận đầu tƣ (đồng thời là Giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tƣơng đƣơng: … Ngày 

cấp: …/…/…Nơi cấp:  ............................................................................................  

Đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp trong Cơ sở 

dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, cụ thể nhƣ sau (đánh dấu X vào ô 

thích hợp): 

Loại hình doanh nghiệp:  

- Công ty TNHH một thành viên   

- Công ty TNHH hai thành viên trở lên  

- Công ty cổ phần  

- Công ty hợp danh  

1. Tên công ty: 

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):  .............................  

Tên công ty viết bằng tiếng nƣớc ngoài (nếu có):  .......................................  

Tên công ty viết tắt (nếu có):  .......................................................................  

2. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ................................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ....................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  .................................................  
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Tỉnh/Thành phố:  ...........................................................................................  

Điện thoại:  ..................................................... Fax (nếu có):  ........................  

Email (nếu có):  .............................................. Website (nếu có):  .................  

3. Ngành, nghề kinh doanh
1
 (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ 

thống ngành kinh tế của Việt Nam):  

STT Tên ngành Mã ngành Ngành, nghề kinh doanh 

chính (đánh dấu X để chọn 

một trong các ngành, nghề 

đã kê khai) 

    

4. Vốn điều lệ:  

Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ):  .......................................................................  

Vốn điều lệ (bằng chữ; VNĐ): ......................................................................  

Giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền nƣớc ngoài (nếu có, bằng số, loại 

ngoại tệ): .................................................................................................................  

Có hiển thị thông tin về giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền tệ nƣớc ngoài 

trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không?  Có          Không  

5. Nguồn vốn điều lệ: 

Loại nguồn vốn Số tiền (bằng số; VNĐ và giá trị tương 

đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có) 

Tỷ lệ 

(%) 

Vốn ngân sách nhà nƣớc   

Vốn tƣ nhân   

Vốn nƣớc ngoài   

Vốn khác   

Tổng cộng   

Tài sản góp vốn (chỉ kê khai đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên) 

STT Tài sản góp vốn Giá trị vốn của từng tài sản trong 

vốn điều lệ (bằng số, VNĐ) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Đồng Việt Nam   

2 Ngoại tệ tự do chuyển đổi   

                                                           
1
 - Doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm; 

- Các ngành, nghề cấm đầu tƣ kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tƣ; 

- Đối với ngành, nghề đầu tƣ kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ đƣợc kinh doanh khi có đủ điều 

kiện theo quy định. Danh mục ngành, nghề đầu tƣ kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm 

theo Luật Đầu tƣ. 
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3 Vàng   

4 Quyền sử dụng đất   

5 Quyền sở hữu trí tuệ   

6 Các tài sản khác (ghi rõ 

loại tài sản, số lượng và 

giá trị còn lại của mỗi 

loại tài sản, có thể lập 

thành danh mục riêng kèm 

theo hồ sơ đăng ký doanh 

nghiệp) 

  

Tổng số   

Thông tin về cổ phần (chỉ kê khai đối với công ty cổ phần): 

Mệnh giá cổ phần (VNĐ): .............................................................................  

STT Loại cổ phần Số lƣợng Giá trị (bằng 

số, VNĐ) 

Tỉ lệ so với 

vốn điều lệ (%) 

1 Cổ phần phổ thông    

2 Cổ phần ƣu đãi biểu quyết    

3 Cổ phần ƣu đãi cổ tức    

4 Cổ phần ƣu đãi hoàn lại    

5 Các cổ phần ƣu đãi khác    

Tổng số    

Thông tin về cổ phần đƣợc quyền chào bán (nếu có): 

STT Loại cổ phần đƣợc quyền chào bán Số lƣợng 

1 Cổ phần phổ thông  

2 Cổ phần ƣu đãi biểu quyết  

3 Cổ phần ƣu đãi cổ tức  

4 Cổ phần ƣu đãi hoàn lại  

5 Cổ phần ƣu đãi khác  

Tổng số:  
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6. Chủ sở hữu (chỉ kê khai đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên): 

a) Đối với chủ sở hữu là cá nhân  

Họ tên chủ sở hữu (ghi bằng chữ in hoa):  ......................... Giới tính: .........  

Sinh ngày:  ...... / .... / ......... Dân tộc:  .....................  Quốc tịch:  ......................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:  

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: …………………………………………... 

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: …………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

Địa chỉ thƣờng trú: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ......................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..........................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  .......................................  

Tỉnh/Thành phố: .................................................................................  

Quốc gia:  ............................................................................................  

Địa chỉ liên lạc: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ......................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..........................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  .......................................  

Tỉnh/Thành phố: .................................................................................  

Quốc gia:  ............................................................................................  

Điện thoại (nếu có):  ....................................... Email (nếu có):  ....................  

b) Đối với chủ sở hữu là tổ chức 

- Thông tin về chủ sở hữu: 

Tên tổ chức (ghi bằng chữ in hoa):  ..............................................................  

Mã số doanh nghiệp/Số Quyết định thành lập:  ............................................  

Ngày cấp:  ...... / ...... / ....... Nơi cấp:  ..............................................................  

Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ......................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..........................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  .......................................  

Tỉnh/Thành phố: .................................................................................  

Quốc gia:  ............................................................................................  

Điện thoại (nếu có):  ....................................... Fax (nếu có):  ........................  
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Email (nếu có):  .............................................. Website (nếu có): ..................  

- Thông tin về ngƣời đại diện theo pháp luật/ngƣời đại diện theo uỷ quyền (kê 

khai theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): 

Gửi kèm. 

- Mô hình tổ chức công ty trách nhiệm hữu hạn (đánh dấu X vào ô thích hợp): 

Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc  

Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc  

7. Danh sách thành viên công ty
2
 (chỉ kê khai đối với công ty trách 

nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên/công ty hợp danh, kê khai theo Phụ lục 

I-6, I-9 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm. 

- Thông tin về ngƣời đại diện theo pháp luật/ngƣời đại diện theo uỷ quyền của 

thành viên là tổ chức (kê khai theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 

01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (nếu có). 

8. Danh sách cổ đông sáng lập
3
 (kê khai theo Phụ lục I-7 ban hành kèm 

theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (nếu có). 

- Thông tin về ngƣời đại diện theo pháp luật/ngƣời đại diện theo uỷ quyền của 

cổ đông sáng lập là tổ chức (kê khai theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông 

tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (nếu có). 

9. Danh sách cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài
4
 (chỉ kê khai đối với 

công ty cổ phần chưa niêm yết, kê khai theo Phụ lục I-8 ban hành kèm theo 

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (nếu có). 

- Thông tin về ngƣời đại diện theo pháp luật/ngƣời đại diện theo uỷ quyền của 

cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài là tổ chức (kê khai theo Phụ lục I-10 ban hành 

kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (nếu có). 

10. Ngƣời đại diện theo pháp luật
5
:  

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):  ......................................... Giới tính: .......  

Chức danh:  ...................................................................................................  

Sinh ngày:  ...... / .... / ......... Dân tộc:  .....................  Quốc tịch:  ......................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:  

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: …………………………………………... 

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: …………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

Địa chỉ thƣờng trú: 

                                                           
2,3,4 

Thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài không bắt buộc phải ký vào danh 

sách thành viên, danh sách cổ đông sáng lập, danh sách cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài. 
5
 Ghi thông tin của tất cả ngƣời đại diện theo pháp luật trong trƣờng hợp công ty có nhiều hơn 01 ngƣời đại 

diện theo pháp luật.  
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Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ......................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..........................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  .......................................  

Tỉnh/Thành phố: .................................................................................  

Quốc gia: …………………………………………………………… 

Địa chỉ liên lạc: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ......................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..........................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  .......................................  

Tỉnh/Thành phố: .................................................................................  

Quốc gia:  .............................................  

     Điện thoại (nếu có): ………………….Email (nếu có):  .........................  

11. Thông tin đăng ký thuế: 

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế 

11.1 Thông tin về Giám đốc/Tổng giám đốc (nếu có): 

Họ và tên Giám đốc/Tổng giám đốc: ……………………………. 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

11.2 Thông tin về Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán (nếu có)
6
: 

Họ và tên Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán: ……………………… 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

11.3 Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo 

thuế khác địa chỉ trụ sở chính): 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……………… 

Xã/Phƣờng/Thị trấn: ………………………………………………… 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………… 

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………….. 

Điện thoại (nếu có): ………………….Fax (nếu có):……………….. 

Email (nếu có):……………………………………………………… 

                                                           
6
 Trƣờng hợp doanh nghiệp kê khai hình thức hạch toán là Hạch toán độc lập tại chỉ tiêu 11.4 thì bắt buộc 

phải kê khai thông tin về Kế toán trƣởng/phụ trách kế toán tại chỉ tiêu 11.2 
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11.4 Hình thức hạch toán (Đánh dấu X vào một trong hai ô “Hạch toán 

độc lập” hoặc “Hạch toán phụ thuộc”. Trường hợp tích chọn ô 

“Hạch toán độc lập” mà thuộc đối tượng phải lập và gửi báo cáo tài 

chính hợp nhất cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì tích 

chọn thêm ô “Có báo cáo tài chính hợp nhất”):  

Hạch toán độc lập   Có báo cáo tài chính hợp nhất 

Hạch toán phụ thuộc    

 

11.5 Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..
7
 

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán) 

11.6 Tổng số lao động: ................................................................. 

11.7 Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M 

Có Không 
 

11.8 Phƣơng pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)
8
: 

 Khấu trừ  

 Trực tiếp trên GTGT  

 Trực tiếp trên doanh số  

 Không phải nộp thuế GTGT  

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp cho doanh nghiệp (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp có nhu 

cầu được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp). 

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính 

hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Giấy đề nghị này. 

Ngƣời ký tại Giấy đề nghị này cam kết là ngƣời có quyền và nghĩa vụ thực 

hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  

CỦA DOANH NGHIỆP 

(Ký và ghi họ tên)
9
 

                                                           
7
 Trƣờng hợp niên độ kế toán theo năm dƣơng lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12. Trƣờng hợp 

niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dƣơng lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế toán là ngày đầu 

tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý; Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến 

ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp. 
8
 Doanh nghiệp căn cứ vào quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và dự kiến hoạt động kinh 

doanh của doanh nghiệp để xác định 01 trong 04 phƣơng pháp tính thuế giá trị gia tăng tại chỉ tiêu này. 
9
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.  

Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời đƣợc 

chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục II-15 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  
TÊN DOANH NGHIỆP 

 

Số: ………………. 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

……, ngày…… tháng…… năm …… 

GIẤY ĐỀ NGHỊ 

Bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với chi nhánh/văn phòng 

đại diện/địa điểm kinh doanh hoạt động theo Giấy phép đầu tƣ hoặc Giấy 

chứng nhận đầu tƣ (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc 

các giấy tờ có giá trị pháp lý tƣơng đƣơng hoặc Giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện do Cơ quan đăng ký đầu tƣ cấp 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phƣớc 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ...................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  .................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số 

doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ……… 

Đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động của chi nhánh/văn 

phòng đại diện/địa điểm kinh doanh với các nội dung cụ thể nhƣ sau: 

I. Thông tin về chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: 

1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh  

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết bằng tiếng 

Việt (ghi bằng chữ in hoa):  ....................................................................................  

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết bằng tiếng nƣớc 

ngoài (nếu có):……….. ........................................................................................................  

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết tắt (nếu có):  .  

2. Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh/Mã số 

thuế:  .......................................................................................................................  

3. Thông tin về Giấy phép đầu tƣ/Giấy chứng nhận đầu tƣ/Giấy 

chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh/văn phòng đại diện/giấy tờ có 

giá trị tƣơng đƣơng khác/Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh/văn phòng 

đại diện do Cơ quan đầu tƣ cấp: 

Số Giấy chứng nhận đầu tƣ/Giấy phép đầu tƣ/Giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động/giấy tờ có giá trị tƣơng đƣơng khác do cơ quan đầu tƣ cấp:  ................ 

 ..................................................................................  

Ngày cấp:  ...... / ...... / ....... Nơi cấp:  ..............................................................  
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4. Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  .....................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..........................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  .......................................  

Tỉnh/Thành phố:  ................................................................................  

Điện thoại:  .......................................... Fax (nếu có):  ........................  

Email (nếu có):  ................................... Website (nếu có):  .................  

5. Ngành, nghề kinh doanh/nội dung hoạt động: 

a) Ngành, nghề kinh doanh (chỉ kê khai đối với chi nhánh, địa điểm kinh doanh):  

STT Tên ngành Mã ngành Ngành, nghề 

kinh doanh chính 

(đánh dấu X để 

chọn một trong 

các ngành, nghề 

đã kê khai) 

    

b) Nội dung hoạt động (chỉ kê khai đối với văn phòng đại diện):  ...............  

6. Ngƣời đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:  

Họ tên ngƣời đứng đầu (ghi bằng chữ in hoa):  ................ Giới tính:  .........  

Sinh ngày:  ...... / ...... / ...... Dân tộc:  .....................  Quốc tịch:  ......................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:  

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: …………………………………………... 

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: …………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

Địa chỉ thƣờng trú: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  .....................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..........................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  .......................................  

Tỉnh/Thành phố:  ................................................................................  

Quốc gia:  ............................................................................................  

Địa chỉ liên lạc: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  .....................  
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Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..........................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  .......................................  

Tỉnh/Thành phố:  ................................................................................  

Quốc gia:  .............................................  ..............................................  

Điện thoại (nếu có):  ...................................... Email (nếu có):  ....................  

7. Thông tin đăng ký thuế: 

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế 

1 Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo 

thuế khác địa chỉ trụ sở chính): 

Số nhà, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……………………………… 

Xã/Phƣờng/Thị trấn: ………………………………………………. 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………... 

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………… 

Điện thoại (nếu có): ………………….Fax (nếu có):……………….. 

Email (nếu có):……………………………………………………… 

2 Hình thức hạch toán (Đánh dấu X vào một trong hai ô “Hạch toán 

độc lập” hoặc “Hạch toán phụ thuộc”. Trường hợp tích chọn ô 

“Hạch toán độc lập” mà thuộc đối tượng phải lập và gửi báo cáo tài 

chính hợp nhất cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì tích 

chọn thêm ô “Có báo cáo tài chính hợp nhất”):  

Hạch toán độc lập   Có báo cáo tài chính hợp nhất 

Hạc toán phụ 

thuộc 

   

 

3 Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày …..…/..……. đến ngày …..…./.…….
1
 

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán) 

4 Tổng số lao động: ........................................ 

5 Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M: 

Có Không 
 

                                                           
1
 Trƣờng hợp niên độ kế toán theo năm dƣơng lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12. Trƣờng hợp 

niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dƣơng lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế toán là ngày đầu 

tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý; Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến 

ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp. 
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6 Phƣơng pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp): 

 Khấu trừ  

 Trực tiếp trên GTGT  

 Trực tiếp trên doanh số  

 Không phải nộp thuế GTGT  

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động chi nhánh/văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh 

doanh (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy 

chứng nhận). 

II. Thông tin về chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai trong trường hợp đăng 

ký địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh theo hướng dẫn tại mục I Phụ lục 

này): 

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động chi nhánh (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp có nhu cầu được 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh ). 

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính 

hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Giấy đề nghị này. 

Ngƣời ký tại Giấy đề nghị này cam kết là ngƣời có quyền và nghĩa vụ thực 

hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 
 

 NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  

CỦA DOANH NGHIỆP/ 

NGƢỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH 

(Ký và ghi họ tên)2 

                                                           
2
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/ngƣời đứng đầu chi nhánh ký trực tiếp vào phần này. 

 Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời đƣợc chỉ 

định ký trực tiếp vào phần này. 
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53. Thông báo lập địa điểm kinh doanh. Mã số TTHC: 

2.002072.000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng:  

- Bƣớc 1: Ngƣời nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác 

thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử theo quy trình trên 

cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Bƣớc 2: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, ngƣời 

nộp hồ sơ sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng 

thông tin điện tử. 

- Bƣớc 3: Trong thời gian 02 ngày làm việc, trƣờng hợp hồ sơ đủ điều 

kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp đăng 

ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh 

nghiệp. Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đủ điều kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng 

Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp 

để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh 

doanh:  

- Bƣớc 1: Ngƣời nộp hồ sơ sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê 

khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

qua mạng thông tin điện tử theo quy trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng 

ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn) . Trƣờng hợp ủy quyền thực 

hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử sử dụng Tài 

khoản đăng ký kinh doanh, văn bản ủy quyền phải có thông tin liên hệ của ngƣời 

ủy quyền để xác thực việc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin 

điện tử. 

- Bƣớc 2: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời nộp hồ sơ sẽ 

nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện 

tử. 

- Bƣớc 3: Trong thời gian 02 ngày làm việc, Phòng Đăng ký kinh doanh 

cấp đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp trong trƣờng hợp hồ sơ đủ điều 

kiện và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng 

hợp hồ sơ chƣa đủ điều kiện, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua 

mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

b) Cách thức thực hiện:  

Ngƣời thành lập doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ủy quyền thực hiện đăng 

ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo phƣơng thức Đăng ký 

doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử. 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 
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* Thành phần hồ sơ:  

Thông báo lập địa điểm kinh doanh 

Thông báo lập địa điểm kinh doanh do ngƣời đại diện theo pháp luật của 

doanh nghiệp ký trong trƣờng hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp 

hoặc do ngƣời đứng đầu chi nhánh ký trong trƣờng hợp địa điểm kinh doanh 

trực thuộc chi nhánh.  

Thông báo lập địa điểm kinh doanh trường hợp doanh nghiệp là tổ chức 

tín dụng 

(i) Thông báo lập địa điểm kinh doanh do ngƣời đại diện theo pháp luật 

của doanh nghiệp ký trong trƣờng hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh 

nghiệp hoặc do ngƣời đứng đầu chi nhánh ký trong trƣờng hợp địa điểm kinh 

doanh trực thuộc chi nhánh.  

(ii) Trƣờng hợp doanh nghiệp là tổ chức tín dụng, kèm theo bản sao giấy 

phép hoặc văn bản chấp thuận do Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam cấp. 

Thông báo lập địa điểm kinh doanh trường hợp doanh nghiệp là công ty 

chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán 

(i) Thông báo lập địa điểm kinh doanh do ngƣời đại diện theo pháp luật 

của doanh nghiệp ký trong trƣờng hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh 

nghiệp hoặc do ngƣời đứng đầu chi nhánh ký trong trƣờng hợp địa điểm kinh 

doanh trực thuộc chi nhánh.  

(ii) Trƣờng hợp doanh nghiệp là công ty chứng khoán, công ty quản lý 

quỹ đầu tƣ chứng khoán, kèm theo bản sao giấy phép thành lập và hoạt động 

hoặc bản sao văn bản chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nƣớc. 

Thông báo lập địa điểm kinh doanh trường hợp doanh nghiệp là doanh 

nghiệp xã hội 

(i) Thông báo lập địa điểm kinh doanh do ngƣời đại diện theo pháp luật 

của doanh nghiệp ký trong trƣờng hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh 

nghiệp hoặc do ngƣời đứng đầu chi nhánh ký trong trƣờng hợp địa điểm kinh 

doanh trực thuộc chi nhánh.  

(ii) Trƣờng hợp doanh nghiệp là doanh nghiệp xã hội, hồ sơ phải có thêm 

Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trƣờng quy định tại khoản 1 Điều 28 

Nghị định số 01/2021/NĐ-CP. 

Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy 

quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp: 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá 

nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ 

pháp lý của cá nhân đƣợc ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải 

công chứng, chứng thực. 
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- Trƣờng hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung 

cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký 

doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ 

tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân 

ngƣời đƣợc giới thiệu. 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bƣu chính không 

phải là bƣu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy 

quyền thực hiện nhƣ Trƣờng hợp ủy quyền cho tổ chức.  

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

đƣợc văn bản đề nghị. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - 

Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế 

hoạch và Đầu tƣ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh cho doanh nghiệp/Thông 

báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 

h) Phí, lệ phí: - Miễn phí 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa 

điểm kinh doanh (Phụ lục II-7, Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT); 

- Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trƣờng (Phụ lục II-26, Thông tƣ 

số 01/2021/TT-BKHĐT). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: 

(i) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đƣợc tiếp nhận để nhập thông tin vào Hệ 

thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau: 

- Có đủ giấy tờ theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP; 

- Tên của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đƣợc đặt 

theo đúng quy định tại Điều 40 của Luật Doanh nghiệp; 

- Có địa chỉ liên lạc của ngƣời nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; 

- Đã nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định. 

(ii) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đƣợc chấp thuận khi có 

đầy đủ các yêu cầu sau: 
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- Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó đƣợc kê khai đầy đủ 

theo quy định nhƣ hồ sơ bằng bản giấy và đƣợc thể hiện dƣới dạng văn bản điện 

tử. Tên văn bản điện tử phải đƣợc đặt tƣơng ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ 

bằng bản giấy. Ngƣời có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp 

hoặc cá nhân khác ký tên trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có thể sử dụng chữ 

ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và 

quét (scan) văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị 

định số 01/2021/NĐ-CP; 

- Các thông tin đăng ký doanh nghiệp đƣợc kê khai trên cổng thông tin 

quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải đầy đủ và chính xác theo các thông tin 

trong hồ sơ bằng bản giấy; có bao gồm thông tin về số điện thoại, thƣ điện tử 

của ngƣời nộp hồ sơ; 

- Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử phải đƣợc xác 

thực bằng chữ ký số hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của ngƣời có thẩm 

quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ngƣời có 

thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ủy quyền thực hiện thủ 

tục đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký 

doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có các giấy tờ, tài liệu 

quy định tại Điều 12 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP. 

(iii) Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng 

ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, nghị 

quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Việc đóng 

dấu đối với các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo 

quy định của pháp luật có liên quan. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh 

nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục II-7 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  
TÊN DOANH NGHIỆP 

 

Số: ………….. 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_________________________________________ 

……, ngày…… tháng…… năm …… 

 
THÔNG BÁO 

Về việc đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/ 

địa điểm kinh doanh 
___________ 

 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phƣớc 
 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ..................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  ...............................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số 

doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ……… 

 

Đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/ 

Thông báo lập địa điểm kinh doanh với các nội dung sau: 

1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh 

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết bằng tiếng Việt 

(ghi bằng chữ in hoa):  ........................................................................................  

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết bằng tiếng 

nƣớc ngoài (nếu có): ……….. .......................................................................................  

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết tắt (nếu 

có): .................................................................... .................................................  

2. Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...............................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Điện thoại (nếu có):  ......................................... Fax (nếu có):  ....................  

Email (nếu có):  ................................................ Website (nếu có):  .............  
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- Chi nhánh/Văn phòng đại diện/Địa điểm kinh doanh nằm trong (Đánh dấu X 

vào ô vuông tương ứng nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở của chi nhánh/văn 

phòng đại diện/địa điểm kinh doanh nằm trong khu công nghiệp/khu chế xuất/khu 

kinh tế/khu công nghệ cao): 

Khu công nghiệp  

Khu chế xuất  

Khu kinh tế  

Khu công nghệ cao  

3. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động: 

a) Ngành, nghề kinh doanh (chỉ kê khai đối với chi nhánh, địa điểm kinh doanh):  

STT Tên ngành Mã ngành 

Ngành, nghề kinh doanh chính 

(đánh dấu X để chọn một trong các 

ngành, nghề đã kê khai) 

    

b) Nội dung hoạt động (chỉ kê khai đối với văn phòng đại diện):  .............  

4. Ngƣời đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:  

Họ tên (ghi bằng chữ in hoa):  .......................................... Giới tính:  .........  

Sinh ngày:  ......... / ...... / ...... Dân tộc:  .....................  Quốc tịch:  ..................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:  
 

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: ………………………………………... 

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

Địa chỉ thƣờng trú: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...............................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Quốc gia:  ....................................................................................................  

Địa chỉ liên lạc: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...............................................  
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Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Quốc gia:  .........................................................  ..........................................  

Điện thoại (nếu có):  ......................... Email (nếu có):  ................................  

5. Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký hoạt động 

địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh): 

Tên chi nhánh:  ............................................................................................  

Địa chỉ chi nhánh:  ......................................................................................  

Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh:  ..............................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (trường hợp không có mã 

số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh): … Ngày cấp …/…/… Nơi cấp: ……… 

6. Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh (chỉ kê 

khai đối với trường hợp đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp 

đánh dấu X vào một trong hai ô sau): 

   Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh ghi nhận thông tin của 

tất cả địa điểm kinh doanh 

   Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh ghi nhận thông tin của 

từng địa điểm kinh doanh 

7. Thông tin đăng ký thuế: 
 

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế 

1 Thông tin về Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán (nếu có): 

Họ và tên Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán: ……………………… 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

2 Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo 

thuế khác địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh): 

Số nhà, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ………………………………… 

Xã/Phƣờng/Thị trấn: …………………………………………………….. 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………...... 

Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………… 

Điện thoại (nếu có): ………………Fax (nếu có): ………………..……. 

Email (nếu có): ……………………………………………………..…… 

3 Ngày bắt đầu hoạt động
1
 (trường hợp chi nhánh/văn phòng đại diện/địa 

điểm kinh doanh được dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thì không cần kê khai nội dung 

                                                           
1
 Trƣờng hợp chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau ngày bắt đầu hoạt động đã kê khai thì ngày bắt đầu 

hoạt động là ngày chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh đƣợc cấp Giấy chứng nhận. 
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này): …../…../……. 

4 Hình thức hạch toán (Đánh dấu X vào một trong hai ô “Hạch toán độc 

lập” hoặc “Hạch toán phụ thuộc”. Trường hợp tích chọn ô “Hạch toán 

độc lập” mà thuộc đối tượng phải lập và gửi báo cáo tài chính hợp nhất 

cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì tích chọn thêm ô “Có báo 

cáo tài chính hợp nhất”):  

Hạch toán độc lập   Có báo cáo tài chính hợp nhất 

Hạc toán phụ 

thuộc 

   

 

5 Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày …..…/..……. đến ngày …..…./.…….
2
 

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán) 

6 Tổng số lao động (dự kiến): …………………………………  

7 Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M: 

Có Không 
 

8 Phƣơng pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp): 

 Khấu trừ 

 

 Trực tiếp trên GTGT 

 

 Trực tiếp trên doanh số 

 

 Không phải nộp thuế GTGT 

 

8. Đăng ký sử dụng hóa đơn (chỉ kê khai đối với chi nhánh)
3
: 

 

Tự in hóa đơn Đặt in hóa đơn 

Sử dụng hóa đơn điện tử Mua hóa đơn của cơ quan thuế 

9. Thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội (chỉ kê khai đối với chi 

nhánh/văn phòng đại diện):  

Phƣơng thức đóng bảo hiểm xã hội (chọn 1 trong 3 phương thức): 

Hàng tháng 03 tháng một lần 06 tháng một lần 

Lưu ý:  

- Chi nhánh/văn phòng đại diện của doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề 

kinh doanh chính là nông nghiệp, lâm nghiệp, ngƣ nghiệp, diêm nghiệp và trả 

lƣơng theo sản phẩm, theo khoán: có thể lựa chọn 1 trong 3 phƣơng thức đóng 

bảo hiểm xã hội: hàng tháng, 03 tháng một lần, 06 tháng một lần. 

                                                           
2
 Trƣờng hợp niên độ kế toán theo năm dƣơng lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12. Trƣờng hợp 

niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dƣơng lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế toán là ngày đầu 

tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý; tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến 

ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp. 
3
 Doanh nghiệp, chi nhánh có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện về việc sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, 

hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật. 
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- Chi nhánh/văn phòng đại diện của doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh 

doanh chính khác: đánh dấu vào phƣơng thức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng. 
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10. Chi nhánh công ty chứng khoán nƣớc ngoài/Chi nhánh công ty 

quản lý quỹ nƣớc ngoài tại Việt Nam: 

Đánh dấu X nếu là chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài/chi nhánh 

công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam và kê khai thêm các thông tin sau 

đây: 

Giấy phép thành lập và hoạt động số: … (nếu có) do Uỷ ban Chứng khoán 

Nhà nƣớc cấp ngày: …./…./…..Doanh nghiệp cam kết: 

- Trụ sở chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở 

hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp và đƣợc sử dụng đúng mục đích 

theo quy định của pháp luật; 

- Sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan 

thuế theo đúng quy định của pháp luật (Không ghi nếu thông báo thành lập địa 

điểm kinh doanh); 

- Hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, 

trung thực của nội dung Thông báo này. 

Ngƣời ký tại Thông báo này cam kết là ngƣời có quyền và nghĩa vụ thực hiện 

thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

 

 NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP/ 

NGƢỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH 

(Ký và ghi họ tên)
4
 

  

                                                           
4
 - Trƣờng hợp đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp, 

ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này. 

- Trƣờng hợp thông báo lập địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh, ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh 

nghiệp hoặc ngƣời đứng đầu chi nhánh ký trực tiếp vào phần này. 

- Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời đƣợc chỉ 

định ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục II-26 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  
 TÊN DOANH NGHIỆP 

 

Số: ………….. 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

……, ngày…… tháng…… năm …… 

CAM KẾT THỰC HIỆN MỤC TIÊU XÃ HỘI, MÔI TRƢỜNG 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phƣớc 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ...................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  .................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số 

doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ……… 

(Không ghi các thông tin về doanh nghiệp trong trường hợp nộp cùng hồ sơ 

đăng ký thành lập doanh nghiệp mới) 

Chúng tôi, những ngƣời ký tên dƣới đây đã đọc và nhận thức đƣợc các 

quyền và nghĩa vụ đối với chủ doanh nghiệp, chủ sở hữu, thành viên, cổ đông và 

doanh nghiệp xã hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các nghị định 

hƣớng dẫn thi hành; và thực hiện đúng và đầy đủ các hoạt động vì Mục tiêu xã 

hội, môi trƣờng nhƣ cam kết sau đây: 

1. Mục tiêu xã hội, môi trƣờng và phƣơng thức giải quyết: 

(Doanh nghiệp có thể điền nội dung trong Bản cam kết này hoặc viết thành văn 

bản riêng rồi đính kèm Bản cam kết này) 

Các vấn đề xã hội, môi trƣờng mà 

doanh nghiệp nhằm giải quyết 

Phƣơng thức, cách thức kinh doanh của 

doanh nghiệp 

(Miêu tả các vấn đề bất cập về xã 

hội, môi trường mà doanh nghiệp 

mong muốn giải quyết thông qua 

các hoạt động kinh doanh) 

 (Miêu tả cách thức, phương thức kinh 

doanh mà doanh nghiệp dự kiến tiến hành, 

như: sản phẩm, dịch vụ là gì, doanh thu 

đến từ đâu? Có thể nêu các chỉ số kinh tế, 

xã hội, môi trường (định tính/định lượng) 

dự kiến đạt được? Nêu nhóm đối tượng 

hưởng lợi. Lý giải tại sao hoạt động kinh 

doanh của doanh nghiệp lại góp phần giải 

quyết các vấn đề xã hội, môi trường như 

miêu tả tại cột bên.) 
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2. Thời hạn thực hiện các hoạt động nhằm Mục tiêu giải quyết các vấn đề 

xã hội, môi trƣờng: 
(Doanh nghiệp đánh dấu vào 1 trong 2 lựa chọn) 

  Không thời hạn. 

  …………..năm kể từ [ngày/tháng/năm]: .... /..../………... 

3. Mức lợi nhuận hằng năm doanh nghiệp giữ lại để tái đầu tƣ cho các Mục 

tiêu xã hội, môi trƣờng đã đăng ký: 

(Theo điểm c khoản 1 Điều 10 Luật Doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải giữ lại 

ít nhất 51% tổng lợi nhuận sau thuế hằng năm của doanh nghiệp để tái đầu tư 

nhằm thực hiện mục tiêu đã đăng ký). 

Doanh nghiệp giữ lại: ……………………..% tổng lợi nhuận (trong trƣờng hợp 

doanh nghiệp có lợi nhuận). 

4. Nguyên tắc và phƣơng thức xử lý số dƣ tài trợ, viện trợ khi doanh nghiệp 

giải thể hoặc hết hạn cam kết thực hiện Mục tiêu xã hội, môi trƣờng trong 

trƣờng hợp doanh nghiệp có nhận viện trợ, tài trợ: 

 .................................................................................................................................    

Trƣờng hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng 

tải Cam kết này trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính 

hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Cam kết này. 
 

NGƢỜI CAM KẾT  

(Ký và ghi họ tên)1  

  

                                                           
1
 1. Trƣờng hợp bản Cam kết này nộp cùng hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mới thì những ngƣời ký cam kết là: 

a. Đối với doanh nghiệp tƣ nhân: Chủ doanh nghiệp tƣ nhân. 

b. Đối với công ty hợp danh: Các thành viên hợp danh. 

c. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn: 

- Các thành viên là cá nhân; 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật hoặc ngƣời đại diện theo ủy quyền đối với thành viên là tổ chức. 

d. Đối với công ty cổ phần. 

- Cổ đông sáng lập là cá nhân. Cổ đông khác là cá nhân, nếu cổ đông này đồng ý với nội dung cam kết 

trên và mong muốn ký vào bản cam kết này cùng với cổ đông sáng lập; 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật hoặc ngƣời đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông sáng lập là tổ chức;  

- Ngƣời đại diện theo pháp luật hoặc ngƣời đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông khác là tổ chức, nếu cổ 

đông này đồng ý với nội dung cam kết trên và mong muốn ký vào bản cam kết này cùng với cổ đông sáng lập. 

2. Trƣờng hợp bản Cam kết này nộp sau khi doanh nghiệp đã đƣợc đăng ký và thành lập, thì ngƣời sau 

đây ký và ghi họ tên: 

- Đối với doanh nghiệp tƣ nhân: Chủ doanh nghiệp tƣ nhân; 

- Đối với công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần: Ngƣời đại diện theo pháp luật. 

3. Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời 

đƣợc chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 
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54. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn 

phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. Mã số TTHC: 

2.002045.000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

1. Trƣớc khi đăng ký thay đổi địa chỉ đặt chi nhánh, văn phòng đại diện 

dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục 

về thuế với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của 

pháp luật về thuế. 

2. Doanh nghiệp gửi Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi 

nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đến Phòng đăng ký kinh doanh 

nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh.  

Khi nhận đƣợc Thông báo của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh 

trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, thay đổi thông tin đăng ký 

hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh 

doanh trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ hợp lệ. 

Trƣờng hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác 

nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại 

diện, địa điểm kinh doanh. 

3. Trƣờng hợp chuyển địa chỉ nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa 

điểm kinh doanh sang tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng khác nơi chi nhánh, 

văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đã đăng ký, doanh nghiệp gửi Thông 

báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa 

điểm kinh doanh đến Phòng đăng ký kinh doanh nơi chi nhánh, văn phòng đại 

diện, địa điểm kinh doanh chuyển đến. 

Khi nhận đƣợc Thông báo của doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh 

nơi chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh chuyển đến trao Giấy 

biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh 

doanh. 

4. Sau khi doanh nghiệp 100% vốn nhà nƣớc đƣợc cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp chuyển đổi thành công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công 

ty cổ phần thì các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thực hiện 

đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động theo quy định tại mục 2.  

5. Sau khi công ty trách nhiệm hữu hạn đƣợc chuyển đổi thành công ty cổ 

phần và ngƣợc lại, doanh nghiệp tƣ nhân đƣợc chuyển đổi thành công ty trách 

nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, công ty hợp danh thì các chi nhánh, văn phòng 

đại diện, địa điểm kinh doanh của những doanh nghiệp nêu trên thực hiện đăng ký 

thay đổi nội dung đăng ký hoạt động theo quy định tại mục 2.  
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* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng:  

- Bƣớc 1: Ngƣời nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác 

thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử theo quy trình trên 

cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Bƣớc 2: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, ngƣời 

nộp hồ sơ sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng 

thông tin điện tử. 

- Bƣớc 3: Trong thời gian 02 ngày làm việc, Trƣờng hợp hồ sơ đủ điều 

kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp đăng 

ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh 

nghiệp. Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đủ điều kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng 

Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp 

để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh 

doanh: 

- Bƣớc 1: Ngƣời nộp hồ sơ sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê 

khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

qua mạng thông tin điện tử theo quy trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng 

ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn) . Trƣờng hợp ủy quyền thực 

hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử sử dụng Tài 

khoản đăng ký kinh doanh, văn bản ủy quyền phải có thông tin liên hệ của ngƣời 

ủy quyền để xác thực việc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin 

điện tử. 

- Bƣớc 2: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời nộp hồ sơ sẽ 

nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện 

tử. 

- Bƣớc 3: Trong thời gian 02 ngày làm việc, Phòng Đăng ký kinh doanh 

cấp đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp trong trƣờng hợp hồ sơ đủ điều 

kiện và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng 

hợp hồ sơ chƣa đủ điều kiện, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua 

mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

b) Cách thức thực hiện:  

Ngƣời thành lập doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ủy quyền thực hiện đăng 

ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo phƣơng thức Đăng ký 

doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử.  

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ:  
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Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại 

diện, địa điểm kinh doanh 

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại 

diện, địa điểm kinh doanh. 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại 

diện, địa điểm kinh doanh trường hợp thay đổi người đứng đầu chi nhánh, văn 

phòng đại diện 

(i) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng 

đại diện, địa điểm kinh doanh. 

(ii) Trƣờng hợp thay đổi ngƣời đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện, 

kèm theo thông báo phải có bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với ngƣời 

đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện. 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại 

diện, địa điểm kinh doanh trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt 

động đối với chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức 

tín dụng nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng 

(i) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng 

đại diện, địa điểm kinh doanh. 

(ii) Trƣờng hợp thay đổi ngƣời đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện, 

kèm theo thông báo phải có bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với ngƣời 

đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện. 

(iii) Trƣờng hợp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động đối với chi 

nhánh ngân hàng nƣớc ngoài, văn phòng đại diện của tổ chức tín dụng nƣớc 

ngoài, tổ chức nƣớc ngoài khác có hoạt động ngân hàng, ngoài hai loại giấy tờ 

tại mục 1 và 2 nêu trên, kèm theo hồ sơ phải có bản sao giấy phép hoặc văn bản 

chấp thuận do Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam cấp. 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại 

diện, địa điểm kinh doanh trường hợp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt 

động đối với chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài và chi nhánh công ty 

quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam 

(i) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng 

đại diện, địa điểm kinh doanh. 

(ii) Trƣờng hợp thay đổi ngƣời đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện, 

kèm theo thông báo phải có bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với ngƣời 

đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện. 

(iii) Trƣờng hợp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động đối với chi 

nhánh công ty chứng khoán nƣớc ngoài và chi nhánh công ty quản lý quỹ nƣớc 

ngoài tại Việt Nam, ngoài hai loại giấy tờ tại mục 1 và 2 nêu trên, kèm theo hồ 
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sơ phải có bản sao giấy phép thành lập và hoạt động hoặc bản sao văn bản chấp 

thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nƣớc. 

Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy 

quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp: 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá 

nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ 

pháp lý của cá nhân đƣợc ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải 

công chứng, chứng thực. 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung 

cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký 

doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ 

tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân 

ngƣời đƣợc giới thiệu. 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bƣu chính không 

phải là bƣu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy 

quyền thực hiện nhƣ Trƣờng hợp ủy quyền cho tổ chức.  

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

đƣợc văn bản đề nghị. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - 

Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế 

hoạch và Đầu tƣ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

- Phòng Đăng ký kinh doanh thay đổi thông tin đăng ký hoạt động chi 

nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

đăng ký doanh nghiệp và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, 

văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh. 

- Trƣờng hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp 

Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn 

phòng đại diện, địa điểm kinh doanh/Thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

h) Phí, lệ phí: Miễn phí   

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 
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Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn 

phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (Phụ lục II-9, Thông tƣ số 01/2021/TT-

BKHĐT). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: 

(i) Doanh nghiệp không đƣợc đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng 

ký doanh nghiệp trong các trƣờng hợp sau: 

- Đã bị Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo về việc vi phạm của 

doanh nghiệp thuộc trƣờng hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

hoặc đã bị ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 

- Đang trong quá trình giải thể theo quyết định giải thể của doanh nghiệp; 

- Theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án hoặc Cơ quan điều 

tra, Thủ trƣởng, Phó Thủ trƣởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên quy định tại Bộ 

luật Tố tụng hình sự; 

- Doanh nghiệp đang trong tình trạng pháp lý “Không còn hoạt động kinh 

doanh tại địa chỉ đã đăng ký”. 

(ii) Doanh nghiệp đƣợc tiếp tục đăng ký, thông báo thay đổi nội dung 

đăng ký doanh nghiệp trong các trƣờng hợp sau: 

- Đã có biện pháp khắc phục những vi phạm theo yêu cầu trong Thông 

báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trƣờng hợp thu hồi Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp và đƣợc Phòng Đăng ký kinh doanh chấp nhận; 

- Phải đăng ký thay đổi một số nội dung đăng ký doanh nghiệp để phục vụ 

quá trình giải thể và hoàn tất bộ hồ sơ giải thể theo quy định. Trong trƣờng hợp 

này, hồ sơ đăng ký thay đổi phải kèm theo văn bản giải trình của doanh nghiệp 

về lý do đăng ký thay đổi; 

- Có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của các tổ chức, cá nhân gửi yêu cầu 

quy định tại điểm c khoản 1 Điều 65 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về việc cho 

phép tiếp tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; 

- Doanh nghiệp đã đƣợc chuyển tình trạng pháp lý từ “Không còn hoạt 

động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký” sang “Đang hoạt động”. 

(iii) Doanh nghiệp chịu trách nhiệm thông báo thay đổi nội dung đăng ký 

doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi. 

(iv) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đƣợc tiếp nhận để nhập thông tin vào Hệ 

thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau: 

- Có đủ giấy tờ theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP; 

- Tên doanh nghiệp đã đƣợc điền vào Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội 

dung đăng ký doanh nghiệp. 

- Có địa chỉ liên lạc của ngƣời nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; 
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(v) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đƣợc chấp thuận khi có 

đầy đủ các yêu cầu sau: 

- Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó đƣợc kê khai đầy đủ 

theo quy định nhƣ hồ sơ bằng bản giấy và đƣợc thể hiện dƣới dạng văn bản điện 

tử. Tên văn bản điện tử phải đƣợc đặt tƣơng ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ 

bằng bản giấy. Ngƣời có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp 

hoặc cá nhân khác ký tên trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có thể sử dụng chữ 

ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và 

quét (scan) văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị 

định số 01/2021/NĐ-CP; 

- Các thông tin đăng ký doanh nghiệp đƣợc kê khai trên cổng thông tin 

quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải đầy đủ và chính xác theo các thông tin 

trong hồ sơ bằng bản giấy; có bao gồm thông tin về số điện thoại, thƣ điện tử 

của ngƣời nộp hồ sơ; 

- Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử phải đƣợc xác 

thực bằng chữ ký số hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của ngƣời có thẩm 

quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ngƣời có 

thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ủy quyền thực hiện thủ 

tục đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký 

doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có các giấy tờ, tài liệu 

quy định tại Điều 12 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP. 

(vi) Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy thông báo 

thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định, biên bản họp 

trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Việc đóng dấu đối với các tài liệu khác trong 

hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh 

nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục II-9 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  
 TÊN DOANH NGHIỆP 

 

Số: ………….. 

 CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

……, ngày…… tháng…… năm …… 

THÔNG BÁO  

Về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/ 

văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh  

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phƣớc 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ....................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  .................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số 

doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ……… 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh/ 

văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau: 

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ 

in hoa):  ........................................................................................................  

Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh hoặc mã số thuế 

của chi nhánh/văn phòng đại điện/địa điểm kinh doanh:  .......................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện 

(trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh): ………… 

Ngày cấp:  ...... / ...... / ....... Nơi cấp:  ..............................................................  

Nội dung đăng ký thay đổi: 

 .......................................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính 

hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.  

Ngƣời ký tại Thông báo này cam kết là ngƣời có quyền và nghĩa vụ thực 

hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

 

 
NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP/ 

NGƢỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH  

(Ký và ghi họ tên)
3
 

                                                           
3
 - Trƣờng hợp thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh 

trực thuộc doanh nghiệp, ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này. 

- Trƣờng hợp thay đổi nội dung đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh, ngƣời đại 

diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc ngƣời đứng đầu chi nhánh ký trực tiếp vào phần này. 

- Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời 

đƣợc chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 
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55. Đăng ký thành lập, đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động, 

tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trƣớc thời hạn đã thông báo, 

chấm dứt hoạt động đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh 

doanh trên Giấy phép đầu tƣ, Giấy chứng nhận đầu tƣ (đồng thời là Giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tƣơng 

đƣơng, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện 

do Cơ quan đăng ký đầu tƣ cấp đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa 

điểm kinh doanh cùng tỉnh, thành phố trực thuộc trung ƣơng nơi doanh 

nghiệp đặt trụ sở chính. Mã số TTHC: 1.005176.000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 

- Bƣớc 1: Ngƣời nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác 

thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử theo quy trình trên 

cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Bƣớc 2: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, ngƣời 

nộp hồ sơ sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng 

thông tin điện tử. 

- Bƣớc 3: Trong thời gian 02 ngày làm việc, trƣờng hợp hồ sơ đủ điều 

kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp đăng 

ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh 

nghiệp. Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đủ điều kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng 

Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp 

để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh 

doanh: 

- Bƣớc 1: Ngƣời nộp hồ sơ sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê 

khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

qua mạng thông tin điện tử theo quy trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng 

ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn) . Trƣờng hợp ủy quyền thực 

hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử sử dụng Tài 

khoản đăng ký kinh doanh, văn bản ủy quyền phải có thông tin liên hệ của ngƣời 

ủy quyền để xác thực việc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin 

điện tử. 

- Bƣớc 2: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời nộp hồ sơ sẽ 

nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện 

tử. 

- Bƣớc 3: Trong thời gian 02 ngày làm việc, Phòng Đăng ký kinh doanh 

cấp đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp trong trƣờng hợp hồ sơ đủ điều 

kiện và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng 
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hợp hồ sơ chƣa đủ điều kiện, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua 

mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

b) Cách thức thực hiện:  

Ngƣời thành lập doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ủy quyền thực hiện đăng 

ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo phƣơng thức Đăng ký 

doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử. 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ:  

Đối với hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm 

kinh doanh: 

(i) Hồ sơ thực hiện theo quy định tại Điều 31 Nghị định số 01/2021/NĐ-

CP: 

- Hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện: 

+ Thông báo thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện do ngƣời đại diện 

theo pháp luật của doanh nghiệp ký. 

+ Bản sao nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng 

thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty 

hợp danh, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; bản sao nghị quyết, 

quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện. 

+ Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với ngƣời đứng đầu chi nhánh, 

văn phòng đại diện. 

- Thông báo lập địa điểm kinh doanh: 

+ Thông báo lập địa điểm kinh doanh. Thông báo lập địa điểm kinh doanh 

do ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trong trƣờng hợp địa điểm 

kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp hoặc do ngƣời đứng đầu chi nhánh ký trong 

trƣờng hợp địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh. 

(ii) Văn bản đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp;  

(iii) Bản sao Giấy phép đầu tƣ, Giấy chứng nhận đầu tƣ (đồng thời là Giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tƣơng đƣơng; 

(iv) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế của doanh nghiệp; 

Đối với hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, 

văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh: 

(i) Hồ sơ thực hiện theo quy định tại Điều 62 Nghị định số 01/2021/NĐ-

CP:  



777 

 

 

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại 

diện, địa điểm kinh doanh. 

- Trƣờng hợp thay đổi ngƣời đứng đầu chi nhánh, văn phòng đại diện, kèm 

theo thông báo phải có bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với ngƣời đứng 

đầu chi nhánh, văn phòng đại diện. 

(ii) Văn bản đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp;  

(iii) Bản sao Giấy phép đầu tƣ, Giấy chứng nhận đầu tƣ (đồng thời là Giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tƣơng đƣơng; 

(iv) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế của doanh nghiệp; 

(v) Văn bản đề nghị bổ sung cập nhật thông tin đăng ký hoạt động chi 

nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; 

(vi) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng 

đại diện do Cơ quan đăng ký đầu tƣ cấp đối với trƣờng hợp chi nhánh, văn 

phòng đại diện hoạt động theo giấy này; 

(vii) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế của chi nhánh, văn phòng đại 

diện. 

Đối với hồ sơ tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước thời hạn 

đã thông báo đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh: 

(i) Hồ sơ thực hiện theo quy định tại Điều 66 Nghị định số 01/2021/NĐ-

CP: 

- Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trƣớc thời 

hạn đã thông báo của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh 

doanh. 

- Trƣờng hợp doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, kèm theo thông báo 

phải có nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên 

đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, 

của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ 

sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc tạm 

ngừng kinh doanh. 

(ii) Văn bản đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp;  

(iii) Bản sao Giấy phép đầu tƣ, Giấy chứng nhận đầu tƣ (đồng thời là Giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tƣơng đƣơng; 

(iv) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế của doanh nghiệp; 

(v) Văn bản đề nghị bổ sung cập nhật thông tin đăng ký hoạt động chi 

nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; 
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(vi) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng 

đại diện do Cơ quan đăng ký đầu tƣ cấp đối với trƣờng hợp chi nhánh, văn 

phòng đại diện hoạt động theo giấy này; 

(vii) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế của chi nhánh, văn phòng đại 

diện. 

Đối với hồ sơ chấm dứt hoạt động đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, 

địa điểm kinh doanh: 

(i) Hồ sơ thực hiện theo quy định tại Điều 72 Nghị định số 01/2021/NĐ-

CP: 

- Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, 

địa điểm kinh doanh. 

- Trƣờng hợp chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, kèm theo 

thông báo phải có nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng 

thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty 

hợp danh, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định 

của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về 

việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện. 

(iii) Bản sao Giấy phép đầu tƣ, Giấy chứng nhận đầu tƣ (đồng thời là Giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tƣơng đƣơng; 

(iv) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế của doanh nghiệp; 

(v) Văn bản đề nghị bổ sung cập nhật thông tin đăng ký hoạt động chi 

nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; 

(vi) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng 

đại diện do Cơ quan đăng ký đầu tƣ cấp đối với trƣờng hợp chi nhánh, văn 

phòng đại diện hoạt động theo giấy này; 

(vii) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế của chi nhánh, văn phòng đại 

diện; 

Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy 

quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp: 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá 

nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ 

pháp lý của cá nhân đƣợc ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải 

công chứng, chứng thực. 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung 

cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký 

doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ 
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tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân 

ngƣời đƣợc giới thiệu. 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bƣu chính không 

phải là bƣu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy 

quyền thực hiện nhƣ Trƣờng hợp ủy quyền cho tổ chức.  

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

đƣợc văn bản đề nghị. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - 

Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế 

hoạch và Đầu tƣ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng 

nhận đăng ký địa điểm kinh doanh, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung 

đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh và các 

giấy xác nhận khác theo quy định tƣơng ứng tại Nghị định số 01/2021/NĐ-

CP/Thông báo sửa đổi, bổ sung hồ sơ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

h) Phí, lệ phí:  

- Miễn lệ phí đối với trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử (Thông tƣ số 

47/2019/TT-BTC). 

- Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh 

đƣợc miễn lệ phí đăng ký doanh nghiệp (Thông tƣ số 47/2019/TT-BTC). 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

 Đối với hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm 

kinh doanh: 

(i) Thông báo về việc đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa 

điểm kinh doanh (Phụ lục II-7, Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT); 

 (ii) Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối 

với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tƣ, Giấy chứng nhận đầu tƣ 

(đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị 

pháp lý tƣơng đƣơng (Phụ lục II-14, Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT). 

 Đối với hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, 

văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh: 
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 (i) Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn 

phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (Phụ lục II-9, Thông tƣ số 01/2021/TT-

BKHĐT); 

 (ii) Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối 

với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tƣ, Giấy chứng nhận đầu tƣ 

(đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị 

pháp lý tƣơng đƣơng (Phụ lục II-14, Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT); 

 (iii) Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với 

chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh hoạt động theo Giấy phép đầu 

tƣ hoặc Giấy chứng nhận đầu tƣ (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tƣơng đƣơng hoặc Giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện do Cơ quan đăng ký đầu tƣ cấp 

(Phụ lục II-15, Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT). 

 Đối với hồ sơ đăng ký tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trước 

thời hạn đã thông báo: 

 (i) Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trƣớc 

thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm 

kinh doanh (Phụ lục II-19, Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT); 

 (ii) Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối 

với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tƣ, Giấy chứng nhận đầu tƣ 

(đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị 

pháp lý tƣơng đƣơng (Phụ lục II-14, Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT); 

 (iii) Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với 

chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh hoạt động theo Giấy phép đầu 

tƣ hoặc Giấy chứng nhận đầu tƣ (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh 

doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tƣơng đƣơng hoặc Giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện do Cơ quan đăng ký đầu tƣ cấp 

(Phụ lục II-15, Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT). 

 Đối với hồ sơ chấm dứt hoạt động đối với chi nhánh, văn phòng đại diện, 

địa điểm kinh doanh: 

 (i) Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại 

diện/địa điểm kinh doanh (Phụ lục II-20, Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT); 

 (ii) Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối 

với doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tƣ, Giấy chứng nhận đầu tƣ 

(đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị 

pháp lý tƣơng đƣơng (Phụ lục II-14, Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT); 

 (iii) Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với 

chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh hoạt động theo Giấy phép đầu 

tƣ hoặc Giấy chứng nhận đầu tƣ (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh 
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doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tƣơng đƣơng hoặc Giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện do Cơ quan đăng ký đầu tƣ cấp 

(Phụ lục II-15, Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: 

(i) Trƣớc khi đăng ký thay đổi địa chỉ đặt chi nhánh, văn phòng đại diện 

dẫn đến thay đổi cơ quan thuế quản lý, doanh nghiệp phải thực hiện các thủ tục 

về thuế với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy định của 

pháp luật về thuế; 

(ii) Trƣớc khi thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại 

diện, địa điểm kinh doanh thì doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện phải 

đăng ký với Cơ quan thuế để hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của 

pháp luật về thuế; 

(iii) Doanh nghiệp không đƣợc đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng 

ký doanh nghiệp trong các trƣờng hợp sau: 

 - Đã bị Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo về việc vi phạm của 

doanh nghiệp thuộc trƣờng hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

hoặc đã bị ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 

- Đang trong quá trình giải thể theo quyết định giải thể của doanh nghiệp; 

- Theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án hoặc Cơ quan điều 

tra, Thủ trƣởng, Phó Thủ trƣởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên quy định tại Bộ 

luật Tố tụng hình sự; 

- Doanh nghiệp đang trong tình trạng pháp lý “Không còn hoạt động kinh 

doanh tại địa chỉ đã đăng ký”. 

(iv) Doanh nghiệp đƣợc tiếp tục đăng ký, thông báo thay đổi nội dung 

đăng ký doanh nghiệp trong các trƣờng hợp sau: 

- Đã có biện pháp khắc phục những vi phạm theo yêu cầu trong Thông 

báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trƣờng hợp thu hồi Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp và đƣợc Phòng Đăng ký kinh doanh chấp nhận; 

- Phải đăng ký thay đổi một số nội dung đăng ký doanh nghiệp để phục vụ 

quá trình giải thể và hoàn tất bộ hồ sơ giải thể theo quy định. Trong trƣờng hợp 

này, hồ sơ đăng ký thay đổi phải kèm theo văn bản giải trình của doanh nghiệp 

về lý do đăng ký thay đổi; 

- Có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của các tổ chức, cá nhân gửi yêu cầu 

quy định tại điểm c khoản 1 Điều 65 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về việc cho 

phép tiếp tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; 

- Doanh nghiệp đã đƣợc chuyển tình trạng pháp lý từ “Không còn hoạt 

động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký” sang “Đang hoạt động”. 
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(v) Doanh nghiệp chịu trách nhiệm thông báo thay đổi nội dung đăng ký 

doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi. 

(vi) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đƣợc tiếp nhận để nhập thông tin vào Hệ 

thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau: 

- Có đủ giấy tờ theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP; 

- Có địa chỉ liên lạc của ngƣời nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; 

(vii) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đƣợc chấp thuận khi 

có đầy đủ các yêu cầu sau:  

- Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó đƣợc kê khai đầy đủ 

theo quy định nhƣ hồ sơ bằng bản giấy và đƣợc thể hiện dƣới dạng văn bản điện 

tử. Tên văn bản điện tử phải đƣợc đặt tƣơng ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ 

bằng bản giấy. Ngƣời có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp 

hoặc cá nhân khác ký tên trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có thể sử dụng chữ 

ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và 

quét (scan) văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị 

định số 01/2021/NĐ-CP; 

- Các thông tin đăng ký doanh nghiệp đƣợc kê khai trên cổng thông tin 

quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải đầy đủ và chính xác theo các thông tin 

trong hồ sơ bằng bản giấy; có bao gồm thông tin về số điện thoại, thƣ điện tử 

của ngƣời nộp hồ sơ; 

- Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử phải đƣợc xác 

thực bằng chữ ký số hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của ngƣời có thẩm 

quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ngƣời có 

thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ủy quyền thực hiện thủ 

tục đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký 

doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có các giấy tờ, tài liệu 

quy định tại Điều 12 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP. 

(viii) Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị 

đăng ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, nghị 

quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Việc đóng 

dấu đối với các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo 

quy định của pháp luật có liên quan. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy 
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định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh 

nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục II-7 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  
TÊN DOANH NGHIỆP 

 

Số: ………….. 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_________________________________________ 

……, ngày…… tháng…… năm …… 

 
THÔNG BÁO 

Về việc đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/ 

địa điểm kinh doanh 
___________ 

 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phƣớc 
 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ..................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  ...............................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số 

doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ……… 

 

Đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/ 

Thông báo lập địa điểm kinh doanh với các nội dung sau: 

1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh 

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết bằng tiếng Việt 

(ghi bằng chữ in hoa):  ........................................................................................  

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết bằng tiếng 

nƣớc ngoài (nếu có): ……….. .......................................................................................  

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết tắt (nếu 

có): .................................................................... .................................................  

2. Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...............................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Điện thoại (nếu có):  ......................................... Fax (nếu có):  ....................  

Email (nếu có):  ................................................ Website (nếu có):  .............  
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- Chi nhánh/Văn phòng đại diện/Địa điểm kinh doanh nằm trong (Đánh dấu X 

vào ô vuông tương ứng nếu doanh nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở của chi nhánh/văn 

phòng đại diện/địa điểm kinh doanh nằm trong khu công nghiệp/khu chế xuất/khu 

kinh tế/khu công nghệ cao): 

Khu công nghiệp  

Khu chế xuất  

Khu kinh tế  

Khu công nghệ cao  

3. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động: 

a) Ngành, nghề kinh doanh (chỉ kê khai đối với chi nhánh, địa điểm kinh doanh):  

STT Tên ngành Mã ngành 

Ngành, nghề kinh doanh chính 

(đánh dấu X để chọn một trong các 

ngành, nghề đã kê khai) 

    

b) Nội dung hoạt động (chỉ kê khai đối với văn phòng đại diện):  .............  

4. Ngƣời đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:  

Họ tên (ghi bằng chữ in hoa):  .......................................... Giới tính:  .........  

Sinh ngày:  ......... / ...... / ...... Dân tộc:  .....................  Quốc tịch:  ..................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:  
 

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: ………………………………………... 

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

Địa chỉ thƣờng trú: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...............................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Quốc gia:  ....................................................................................................  

Địa chỉ liên lạc: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...............................................  
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Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Quốc gia:  .........................................................  ..........................................  

Điện thoại (nếu có):  ......................... Email (nếu có):  ................................  

5. Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký hoạt động 

địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh): 

Tên chi nhánh:  ............................................................................................  

Địa chỉ chi nhánh:  ......................................................................................  

Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh:  ..............................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (trường hợp không có mã 

số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh): … Ngày cấp …/…/… Nơi cấp: ……… 

6. Đề nghị cấp Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh (chỉ kê 

khai đối với trường hợp đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp 

đánh dấu X vào một trong hai ô sau): 

   Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh ghi nhận thông tin của 

tất cả địa điểm kinh doanh 

   Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh ghi nhận thông tin của 

từng địa điểm kinh doanh 

7. Thông tin đăng ký thuế: 
 

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế 

1 Thông tin về Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán (nếu có): 

Họ và tên Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán: ……………………… 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

2 Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo 

thuế khác địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh): 

Số nhà, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ………………………………… 

Xã/Phƣờng/Thị trấn: …………………………………………………….. 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………...... 

Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………… 

Điện thoại (nếu có): ………………Fax (nếu có): ………………..……. 

Email (nếu có): ……………………………………………………..…… 

3 Ngày bắt đầu hoạt động
4
 (trường hợp chi nhánh/văn phòng đại diện/địa 

điểm kinh doanh được dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp 

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động thì không cần kê khai nội dung 

                                                           
4
 Trƣờng hợp chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau ngày bắt đầu hoạt động đã kê khai thì ngày bắt đầu 

hoạt động là ngày chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh đƣợc cấp Giấy chứng nhận. 
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này): …../…../……. 

4 Hình thức hạch toán (Đánh dấu X vào một trong hai ô “Hạch toán độc 

lập” hoặc “Hạch toán phụ thuộc”. Trường hợp tích chọn ô “Hạch toán 

độc lập” mà thuộc đối tượng phải lập và gửi báo cáo tài chính hợp nhất 

cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì tích chọn thêm ô “Có báo 

cáo tài chính hợp nhất”):  

Hạch toán độc lập   Có báo cáo tài chính hợp nhất 

Hạch toán phụ thuộc    
 

5 Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày …..…/..……. đến ngày …..…./.…….
5
 

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán) 

6 Tổng số lao động (dự kiến): …………………………………  

7 Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M: 

Có Không 
 

8 Phƣơng pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp): 

 Khấu trừ 

 

 Trực tiếp trên GTGT 

 

 Trực tiếp trên doanh số 

 

 Không phải nộp thuế GTGT 

 

8. Đăng ký sử dụng hóa đơn (chỉ kê khai đối với chi nhánh)
3
: 

 

Tự in hóa đơn Đặt in hóa đơn 

Sử dụng hóa đơn điện tử Mua hóa đơn của cơ quan thuế 

9. Thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội (chỉ kê khai đối với chi 

nhánh/văn phòng đại diện):  

Phƣơng thức đóng bảo hiểm xã hội (chọn 1 trong 3 phương thức): 

Hàng tháng 03 tháng một lần 06 tháng một lần 

Lưu ý:  

- Chi nhánh/văn phòng đại diện của doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề 

kinh doanh chính là nông nghiệp, lâm nghiệp, ngƣ nghiệp, diêm nghiệp và trả 

lƣơng theo sản phẩm, theo khoán: có thể lựa chọn 1 trong 3 phƣơng thức đóng 

bảo hiểm xã hội: hàng tháng, 03 tháng một lần, 06 tháng một lần. 

                                                           
5
 Trƣờng hợp niên độ kế toán theo năm dƣơng lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12. Trƣờng hợp 

niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dƣơng lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế toán là ngày đầu 

tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý; tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến 

ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp. 
3
 Doanh nghiệp, chi nhánh có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện về việc sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, 

hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật. 
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- Chi nhánh/văn phòng đại diện của doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh 

doanh chính khác: đánh dấu vào phƣơng thức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng. 
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10. Chi nhánh công ty chứng khoán nƣớc ngoài/Chi nhánh công ty 

quản lý quỹ nƣớc ngoài tại Việt Nam: 

Đánh dấu X nếu là chi nhánh công ty chứng khoán nước ngoài/chi nhánh 

công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam và kê khai thêm các thông tin sau 

đây: 

Giấy phép thành lập và hoạt động số: … (nếu có) do Uỷ ban Chứng khoán 

Nhà nƣớc cấp ngày: …./…./…..Doanh nghiệp cam kết: 

- Trụ sở chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở 

hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp và đƣợc sử dụng đúng mục đích 

theo quy định của pháp luật; 

- Sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan 

thuế theo đúng quy định của pháp luật (Không ghi nếu thông báo thành lập địa 

điểm kinh doanh); 

- Hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, 

trung thực của nội dung Thông báo này. 

Ngƣời ký tại Thông báo này cam kết là ngƣời có quyền và nghĩa vụ thực hiện 

thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

 

 NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP/ 

NGƢỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH 

(Ký và ghi họ tên)
4
 

                                                           
4
 - Trƣờng hợp đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp, 

ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này. 

- Trƣờng hợp thông báo lập địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh, ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh 

nghiệp hoặc ngƣời đứng đầu chi nhánh ký trực tiếp vào phần này. 

- Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời đƣợc chỉ 

định ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục II-9 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  
 TÊN DOANH NGHIỆP 

 

Số: ………….. 

 CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

……, ngày…… tháng…… năm …… 

THÔNG BÁO  

Về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/ 

văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh  

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phƣớc 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ....................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  .................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số 

doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ……… 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh/ 

văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau: 

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ 

in hoa):  ........................................................................................................  

Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh hoặc mã số thuế 

của chi nhánh/văn phòng đại điện/địa điểm kinh doanh:  .......................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện 

(trường hợp không có mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh): ………… 

Ngày cấp:  ...... / ...... / ....... Nơi cấp:  ..............................................................  

Nội dung đăng ký thay đổi: 

 .......................................................................................................................  

 .......................................................................................................................  

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính 

hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.  

Ngƣời ký tại Thông báo này cam kết là ngƣời có quyền và nghĩa vụ thực 

hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

 

 
NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP/ 

NGƢỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH  

(Ký và ghi họ tên)
1
 

  
                                                           

1
 - Trƣờng hợp thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh 

trực thuộc doanh nghiệp, ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này. 

- Trƣờng hợp thay đổi nội dung đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh, ngƣời đại 

diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc ngƣời đứng đầu chi nhánh ký trực tiếp vào phần này. 

- Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời 

đƣợc chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục II-14 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  
TÊN DOANH NGHIỆP 

 

Số: ………………. 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

……, ngày…… tháng…… năm …… 

GIẤY ĐỀ NGHỊ 

Bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp 

hoạt động theo Giấy phép đầu tƣ, Giấy chứng nhận đầu tƣ (đồng thời là 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý 

tƣơng đƣơng 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phƣớc 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ...................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  .................................................................  

Số Giấy phép đầu tƣ, Giấy chứng nhận đầu tƣ (đồng thời là Giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tƣơng đƣơng: … Ngày 

cấp: …/…/…Nơi cấp:  ............................................................................................  

Đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp trong Cơ sở 

dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, cụ thể nhƣ sau (đánh dấu X vào ô 

thích hợp): 

Loại hình doanh nghiệp:  

- Công ty TNHH một thành viên   

- Công ty TNHH hai thành viên trở lên  

- Công ty cổ phần  

- Công ty hợp danh  

1. Tên công ty: 

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):  .............................  

Tên công ty viết bằng tiếng nƣớc ngoài (nếu có):  .......................................  

Tên công ty viết tắt (nếu có):  .......................................................................  

2. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ................................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ....................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  .................................................  



792 

 

 

Tỉnh/Thành phố:  ...........................................................................................  

Điện thoại:  ..................................................... Fax (nếu có):  ........................  

Email (nếu có):  .............................................. Website (nếu có):  .................  

3. Ngành, nghề kinh doanh
2
 (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ 

thống ngành kinh tế của Việt Nam):  

STT Tên ngành Mã ngành Ngành, nghề kinh doanh 

chính (đánh dấu X để chọn 

một trong các ngành, nghề 

đã kê khai) 

    

4. Vốn điều lệ:  

Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ):  .......................................................................  

Vốn điều lệ (bằng chữ; VNĐ): ......................................................................  

Giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền nƣớc ngoài (nếu có, bằng số, loại 

ngoại tệ): .................................................................................................................  

Có hiển thị thông tin về giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền tệ nƣớc ngoài 

trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không?  Có          Không  

5. Nguồn vốn điều lệ: 

Loại nguồn vốn Số tiền (bằng số; VNĐ và giá trị tương 

đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có) 

Tỷ lệ 

(%) 

Vốn ngân sách nhà nƣớc   

Vốn tƣ nhân   

Vốn nƣớc ngoài   

Vốn khác   

Tổng cộng   

Tài sản góp vốn (chỉ kê khai đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên) 

STT Tài sản góp vốn Giá trị vốn của từng tài sản trong 

vốn điều lệ (bằng số, VNĐ) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Đồng Việt Nam   

2 Ngoại tệ tự do chuyển đổi   

                                                           
2
 - Doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm; 

- Các ngành, nghề cấm đầu tƣ kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tƣ; 

- Đối với ngành, nghề đầu tƣ kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ đƣợc kinh doanh khi có đủ điều 

kiện theo quy định. Danh mục ngành, nghề đầu tƣ kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm 

theo Luật Đầu tƣ. 
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3 Vàng   

4 Quyền sử dụng đất   

5 Quyền sở hữu trí tuệ   

6 Các tài sản khác (ghi rõ 

loại tài sản, số lượng và 

giá trị còn lại của mỗi 

loại tài sản, có thể lập 

thành danh mục riêng kèm 

theo hồ sơ đăng ký doanh 

nghiệp) 

  

Tổng số   

Thông tin về cổ phần (chỉ kê khai đối với công ty cổ phần): 

Mệnh giá cổ phần (VNĐ): .............................................................................  

STT Loại cổ phần Số lƣợng Giá trị (bằng 

số, VNĐ) 

Tỉ lệ so với 

vốn điều lệ (%) 

1 Cổ phần phổ thông    

2 Cổ phần ƣu đãi biểu quyết    

3 Cổ phần ƣu đãi cổ tức    

4 Cổ phần ƣu đãi hoàn lại    

5 Các cổ phần ƣu đãi khác    

Tổng số    

Thông tin về cổ phần đƣợc quyền chào bán (nếu có): 

STT Loại cổ phần đƣợc quyền chào bán Số lƣợng 

1 Cổ phần phổ thông  

2 Cổ phần ƣu đãi biểu quyết  

3 Cổ phần ƣu đãi cổ tức  

4 Cổ phần ƣu đãi hoàn lại  

5 Cổ phần ƣu đãi khác  

Tổng số:  
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6. Chủ sở hữu (chỉ kê khai đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên): 

a) Đối với chủ sở hữu là cá nhân  

Họ tên chủ sở hữu (ghi bằng chữ in hoa):  ......................... Giới tính: .........  

Sinh ngày:  ...... / .... / ......... Dân tộc:  .....................  Quốc tịch:  ......................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:  

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: …………………………………………... 

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: …………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

Địa chỉ thƣờng trú: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ......................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..........................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  .......................................  

Tỉnh/Thành phố: .................................................................................  

Quốc gia:  ............................................................................................  

Địa chỉ liên lạc: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ......................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..........................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  .......................................  

Tỉnh/Thành phố: .................................................................................  

Quốc gia:  ............................................................................................  

Điện thoại (nếu có):  ....................................... Email (nếu có):  ....................  

b) Đối với chủ sở hữu là tổ chức 

- Thông tin về chủ sở hữu: 

Tên tổ chức (ghi bằng chữ in hoa):  ..............................................................  

Mã số doanh nghiệp/Số Quyết định thành lập:  ............................................  

Ngày cấp:  ...... / ...... / ....... Nơi cấp:  ..............................................................  

Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ......................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..........................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  .......................................  

Tỉnh/Thành phố: .................................................................................  

Quốc gia:  ............................................................................................  

Điện thoại (nếu có):  ....................................... Fax (nếu có):  ........................  
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Email (nếu có):  .............................................. Website (nếu có): ..................  

- Thông tin về ngƣời đại diện theo pháp luật/ngƣời đại diện theo uỷ quyền (kê 

khai theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): 

Gửi kèm. 

- Mô hình tổ chức công ty trách nhiệm hữu hạn (đánh dấu X vào ô thích hợp): 

Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc  

Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc  

7. Danh sách thành viên công ty
3
 (chỉ kê khai đối với công ty trách 

nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên/công ty hợp danh, kê khai theo Phụ lục 

I-6, I-9 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm. 

- Thông tin về ngƣời đại diện theo pháp luật/ngƣời đại diện theo uỷ quyền của 

thành viên là tổ chức (kê khai theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 

01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (nếu có). 

8. Danh sách cổ đông sáng lập
3
 (kê khai theo Phụ lục I-7 ban hành kèm 

theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (nếu có). 

- Thông tin về ngƣời đại diện theo pháp luật/ngƣời đại diện theo uỷ quyền của 

cổ đông sáng lập là tổ chức (kê khai theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông 

tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (nếu có). 

9. Danh sách cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài
4
 (chỉ kê khai đối với 

công ty cổ phần chưa niêm yết, kê khai theo Phụ lục I-8 ban hành kèm theo 

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (nếu có). 

- Thông tin về ngƣời đại diện theo pháp luật/ngƣời đại diện theo uỷ quyền của 

cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài là tổ chức (kê khai theo Phụ lục I-10 ban hành 

kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (nếu có). 

10. Ngƣời đại diện theo pháp luật
5
:  

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):  ......................................... Giới tính: .......  

Chức danh:  ...................................................................................................  

Sinh ngày:  ...... / .... / ......... Dân tộc:  .....................  Quốc tịch:  ......................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:  

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: …………………………………………... 

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: …………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

Địa chỉ thƣờng trú: 

                                                           
3,3,4 

Thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài không bắt buộc phải ký vào danh 

sách thành viên, danh sách cổ đông sáng lập, danh sách cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài. 
5
 Ghi thông tin của tất cả ngƣời đại diện theo pháp luật trong trƣờng hợp công ty có nhiều hơn 01 ngƣời đại 

diện theo pháp luật.  
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Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ......................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..........................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  .......................................  

Tỉnh/Thành phố: .................................................................................  

Quốc gia: …………………………………………………………… 

Địa chỉ liên lạc: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ......................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..........................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  .......................................  

Tỉnh/Thành phố: .................................................................................  

Quốc gia:  .............................................  

     Điện thoại (nếu có): ………………….Email (nếu có):  .........................  

11. Thông tin đăng ký thuế: 

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế 

11.1 Thông tin về Giám đốc/Tổng giám đốc (nếu có): 

Họ và tên Giám đốc/Tổng giám đốc: ……………………………. 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

11.2 Thông tin về Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán (nếu có)
6
: 

Họ và tên Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán: ……………………… 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

11.3 Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo 

thuế khác địa chỉ trụ sở chính): 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……………… 

Xã/Phƣờng/Thị trấn: ………………………………………………… 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………… 

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………….. 

Điện thoại (nếu có): ………………….Fax (nếu có):……………….. 

Email (nếu có):……………………………………………………… 

                                                           
6
 Trƣờng hợp doanh nghiệp kê khai hình thức hạch toán là Hạch toán độc lập tại chỉ tiêu 11.4 thì bắt buộc 

phải kê khai thông tin về Kế toán trƣởng/phụ trách kế toán tại chỉ tiêu 11.2 
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11.4 Hình thức hạch toán (Đánh dấu X vào một trong hai ô “Hạch toán 

độc lập” hoặc “Hạch toán phụ thuộc”. Trường hợp tích chọn ô 

“Hạch toán độc lập” mà thuộc đối tượng phải lập và gửi báo cáo tài 

chính hợp nhất cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì tích 

chọn thêm ô “Có báo cáo tài chính hợp nhất”):  

Hạch toán độc lập   Có báo cáo tài chính hợp nhất 

Hạch toán phụ thuộc    

 

11.5 Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..
7
 

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán) 

11.6 Tổng số lao động: ................................................................. 

11.7 Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M 

Có Không 
 

11.8 Phƣơng pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)
8
: 

 Khấu trừ  

 Trực tiếp trên GTGT  

 Trực tiếp trên doanh số  

 Không phải nộp thuế GTGT  

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp cho doanh nghiệp (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp có nhu 

cầu được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp). 

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính 

hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Giấy đề nghị này. 

Ngƣời ký tại Giấy đề nghị này cam kết là ngƣời có quyền và nghĩa vụ thực 

hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  

CỦA DOANH NGHIỆP 

(Ký và ghi họ tên)
9
 

                                                           
7
 Trƣờng hợp niên độ kế toán theo năm dƣơng lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12. Trƣờng hợp 

niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dƣơng lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế toán là ngày đầu 

tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý; Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến 

ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp. 
8
 Doanh nghiệp căn cứ vào quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và dự kiến hoạt động kinh 

doanh của doanh nghiệp để xác định 01 trong 04 phƣơng pháp tính thuế giá trị gia tăng tại chỉ tiêu này. 
9
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.  

Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời đƣợc 

chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục II-15 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  
TÊN DOANH NGHIỆP 

 

Số: ………………. 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

……, ngày…… tháng…… năm …… 

GIẤY ĐỀ NGHỊ 

Bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với chi nhánh/Văn phòng 

đại diện/địa điểm kinh doanh hoạt động theo Giấy phép đầu tƣ hoặc Giấy 

chứng nhận đầu tƣ (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh)hoặc 

các giấy tờ có giá trị pháp lý tƣơng đƣơng hoặc Giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động chi nhánh/Văn phòng đại diện do Cơ quan đăng ký đầu tƣ cấp 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phƣớc 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ...................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  .................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số 

doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ……… 

Đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động của chi nhánh/văn 

phòng đại diện/địa điểm kinh doanh với các nội dung cụ thể nhƣ sau: 

I. Thông tin về chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: 

1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh  

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết bằng tiếng 

Việt (ghi bằng chữ in hoa):  ....................................................................................  

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết bằng tiếng nƣớc 

ngoài (nếu có):……….. ........................................................................................................  

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết tắt (nếu có):  .  

2. Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh/Mã số 

thuế:  .......................................................................................................................  

3. Thông tin về Giấy phép đầu tƣ/Giấy chứng nhận đầu tƣ/Giấy 

chứng nhận đăng ký hoạt động của chi nhánh/văn phòng đại diện/giấy tờ có 

giá trị tƣơng đƣơng khác/Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh/văn phòng 

đại diện do Cơ quan đầu tƣ cấp: 
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Số Giấy chứng nhận đầu tƣ/Giấy phép đầu tƣ/Giấy chứng nhận đăng ký 

hoạt động/giấy tờ có giá trị tƣơng đƣơng khác do cơ quan đầu tƣ cấp:  ................ 

 ..................................................................................  

Ngày cấp:  ...... / ...... / ....... Nơi cấp:  ..............................................................  

4. Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  .....................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..........................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  .......................................  

Tỉnh/Thành phố:  ................................................................................  

Điện thoại:  .......................................... Fax (nếu có):  ........................  

Email (nếu có):  ................................... Website (nếu có):  .................  

5. Ngành, nghề kinh doanh/nội dung hoạt động: 

a) Ngành, nghề kinh doanh (chỉ kê khai đối với chi nhánh, địa điểm kinh doanh):  

STT Tên ngành Mã ngành Ngành, nghề kinh 

doanh chính (đánh 

dấu X để chọn một 

trong các ngành, 

nghề đã kê khai) 

    

b) Nội dung hoạt động (chỉ kê khai đối với văn phòng đại diện):  ...............  

6. Ngƣời đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:  

Họ tên ngƣời đứng đầu (ghi bằng chữ in hoa):  ................ Giới tính:  .........  

Sinh ngày:  ...... / ...... / ...... Dân tộc:  .....................  Quốc tịch:  ......................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:  

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: …………………………………………... 

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: …………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

Địa chỉ thƣờng trú: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  .....................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..........................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  .......................................  
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Tỉnh/Thành phố:  ................................................................................  

Quốc gia:  ............................................................................................  

Địa chỉ liên lạc: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  .....................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..........................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  .......................................  

Tỉnh/Thành phố:  ................................................................................  

Quốc gia:  .............................................  ..............................................  

Điện thoại (nếu có):  ...................................... Email (nếu có):  ....................  

7. Thông tin đăng ký thuế: 

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế 

1 Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo 

thuế khác địa chỉ trụ sở chính): 

Số nhà, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……………………………… 

Xã/Phƣờng/Thị trấn: ………………………………………………. 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………... 

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………… 

Điện thoại (nếu có): ………………….Fax (nếu có):……………….. 

Email (nếu có):……………………………………………………… 

2 Hình thức hạch toán (Đánh dấu X vào một trong hai ô “Hạch toán 

độc lập” hoặc “Hạch toán phụ thuộc”. Trường hợp tích chọn ô 

“Hạch toán độc lập” mà thuộc đối tượng phải lập và gửi báo cáo tài 

chính hợp nhất cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì tích 

chọn thêm ô “Có báo cáo tài chính hợp nhất”):  

Hạch toán độc lập   Có báo cáo tài chính hợp nhất 

Hạch toán phụ thuộc    

 

3 Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày …..…/..……. đến ngày …..…./.…….
1
 

                                                           
1
 Trƣờng hợp niên độ kế toán theo năm dƣơng lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12. Trƣờng hợp 

niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dƣơng lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế toán là ngày đầu 
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(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán) 

4 Tổng số lao động: ........................................ 

5 Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M: 

Có Không 
 

6 Phƣơng pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp): 

 Khấu trừ  

 Trực tiếp trên GTGT  

 Trực tiếp trên doanh số  

 Không phải nộp thuế GTGT  

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động chi nhánh/văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh 

doanh (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy 

chứng nhận). 

II. Thông tin về chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai trong trường hợp đăng 

ký địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh theo hướng dẫn tại mục I Phụ lục 

này): 

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động chi nhánh (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp có nhu cầu được 

cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh ). 

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính 

hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Giấy đề nghị này. 

Ngƣời ký tại Giấy đề nghị này cam kết là ngƣời có quyền và nghĩa vụ thực 

hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 
 

 NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  

CỦA DOANH NGHIỆP/ 

NGƢỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH 

(Ký và ghi họ tên)2 

                                                                                                                                                                                      
tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý; Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến 

ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp. 
2
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/ngƣời đứng đầu chi nhánh ký trực tiếp vào phần này. 

 Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời đƣợc chỉ 

định ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục II-19 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  
 TÊN DOANH NGHIỆP 

 

Số: ………….. 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

……, ngày…… tháng…… năm …… 

THÔNG BÁO 

Về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh  

trƣớc thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp/ 

chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phƣớc 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ...................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  .................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số 

doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ……… 

1. Trường hợp tạm ngừng kinh doanh
1
: 

a) Đối với doanh nghiệp: 

Đăng ký tạm ngừng kinh doanh kể từ ngày….tháng….năm…… đến hết 

ngày….tháng….năm…… 

Lý do tạm ngừng:  .........................................................................................  

Sau khi doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, đề nghị Phòng Đăng ký 

kinh doanh chuyển tình trạng của tất cả các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa 

điểm kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp sang tình trạng “Tạm ngừng kinh doanh”. 

b) Đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: 

Đăng ký tạm ngừng kinh doanh kể từ ngày … tháng … năm … đến hết 

ngày … tháng … năm … đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh 

doanh sau: 

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in 

hoa)  .........................................................................................................................  

Mã số/Mã số thuế của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:  ........  

                                                           
1
 Doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, chi nhánh/văn phòng đại 

diện/địa điểm kinh doanh đã đăng ký chậm nhất 03 ngày trƣớc khi tạm ngừng kinh doanh. 
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Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (chỉ kê khai nếu không có mã số 

chi nhánh/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ……… 

Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký tạm ngừng 

kinh doanh địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh): 

Tên chi nhánh:  ................................................................................................  

Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh:  ..................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (chỉ kê khai nếu không có mã số 

chi nhánh/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ……… 

Lý do tạm ngừng:  ...........................................................................................  

2. Trường hợp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo
2
: 

a) Đối với doanh nghiệp: 

Đăng ký tiếp tục kinh doanh kể từ ngày….tháng….năm…… 

Lý do tiếp tục kinh doanh:  .............................................................................  

Sau khi doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh trƣớc thời hạn đã thông báo, đề 

nghị Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng của các chi nhánh/văn phòng 

đại diện/địa điểm kinh doanh sau đây của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng “Đang hoạt động”: 

 Tất cả các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. 

 Một hoặc một số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: 

- Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: 

Mã số/Mã số thuế của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:  .  

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (chỉ kê khai nếu không có mã số 

chi nhánh/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ……… 

b) Đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: 

Đăng ký tiếp tục kinh doanh kể từ ngày….tháng….năm…… đối với chi 

nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau: 

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ 

in hoa):  ........................................................................................................  

Mã số/Mã số thuế của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:  ........  

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (trường hợp không có mã số chi 

nhánh/mã số thuế): ………… Ngày cấp:  ..... / ...... / ......  Nơi cấp:  ........................  

                                                           
2
 Doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, chi nhánh/văn phòng đại 

diện/địa điểm kinh doanh đã đăng ký chậm nhất 03 ngày trƣớc khi tiếp tục kinh doanh trƣớc thời hạn đã thông báo. 
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Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký tiếp tục 

kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của địa điểm kinh doanh trực thuộc 

chi nhánh): 

Tên chi nhánh:  ..............................................................................................  

Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh: ................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (trường hợp không có mã số 

chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh): …… Ngày cấp:  .... / .... / .... Nơi cấp:  ..............  

Lý do tiếp tục kinh doanh:  ...........................................................................  

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính 

hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này. 

Ngƣời ký tại Thông báo này cam kết là ngƣời có quyền và nghĩa vụ thực 

hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 
 

 
NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA DOANH NGHIỆP/ 

NGƢỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH 

(Ký và ghi họ tên)
3
 

                                                           
3
 - Trƣờng hợp tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trƣớc thời hạn đã thông báo đối với doanh 

nghiệp, chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp, ngƣời đại diện theo pháp 

luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này. 

- Trƣờng hợp tạm ngừng kinh doanh/Tiếp tục kinh doanh trƣớc thời hạn đã thông báo đối với địa điểm 

kinh doanh trực thuộc chi nhánh, ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc ngƣời đứng đầu chi nhánh 

ký trực tiếp vào phần này. 

- Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời 

đƣợc chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục II-20 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  
 TÊN DOANH NGHIỆP 

 

Số: ………….. 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

……, ngày…… tháng…… năm …… 

THÔNG BÁO  

Về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/ 

địa điểm kinh doanh  

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phƣớc 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ...................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  .................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số 

doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ……… 

Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/ 

địa điểm kinh doanh sau: 

1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng 

chữ in hoa):  ............................................................................................................  

Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh hoặc mã số thuế 

chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:  .............................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (chỉ kê khai nếu không có mã số 

chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh và mã số thuế chi nhánh/văn 

phòng đại diện/địa điểm kinh doanh): ………………….. 

Ngày cấp:  ...... / ...... / ....... Nơi cấp:  ..............................................................  

2. Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  .....................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..........................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  .......................................  

Tỉnh/Thành phố: ..................................  ..............................................  

Điện thoại (nếu có):  ............................ Fax (nếu có):  ........................  

Email (nếu có):  .................................... Website (nếu có):  .................  

3. Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký chấm 

dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh): 
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Tên chi nhánh:  ..............................................................................................  

Địa chỉ chi nhánh:  ........................................................................................  

Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh: ................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (trường hợp không có 

mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh): ………………….. 

Ngày cấp:  ...... / ...... / ....... Nơi cấp:  ..............................................................  

4. Lý do chấm dứt hoạt động: ....................................................................  

Doanh nghiệp cam kết: 

- Chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, 

nghĩa vụ tài sản khác, tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi 

hợp pháp cho ngƣời lao động đã làm việc tại chi nhánh/văn phòng đại diện/địa 

điểm kinh doanh; 

- Hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, 

trung thực của nội dung Thông báo này. 

Ngƣời ký tại Thông báo này cam kết là ngƣời có quyền và nghĩa vụ thực 

hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

 

 
NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA DOANH NGHIỆP/ 

NGƢỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH 

(Ký và ghi họ tên)
1
 

                                                           
1
 - Trƣờng hợp chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh 

nghiệp, ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này. 

- Trƣờng hợp chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh, ngƣời đại diện theo pháp 

luật của doanh nghiệp hoặc ngƣời đứng đầu chi nhánh ký trực tiếp vào phần này. 

- Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời 

đƣợc chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 
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56. Thông báo thay đổi thông tin cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài, 

thông báo thay đổi thông tin ngƣời đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ 

chức nƣớc ngoài, thông báo cho thuê doanh nghiệp tƣ nhân, thông báo thay 

đổi thông tin ngƣời đại diện theo ủy quyền. Mã số TTHC: 

1.010026.000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện 

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc sau khi có thông tin hoặc có thay đổi 

các thông tin về họ, tên, quốc tịch, số hộ chiếu, địa chỉ liên lạc, số cổ phần và 

loại cổ phần của cổ đông là cá nhân nƣớc ngoài; tên, mã số doanh nghiệp, địa 

chỉ trụ sở chính, số cổ phần và loại cổ phần của cổ đông là tổ chức nƣớc ngoài 

và họ, tên, quốc tịch, số hộ chiếu, địa chỉ liên lạc của ngƣời đại diện theo ủy 

quyền của cổ đông là tổ chức nƣớc ngoài, doanh nghiệp gửi thông báo về việc 

bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh 

doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính theo quy định tại khoản 3 Điều 176 

Luật Doanh nghiệp, nhƣ sau: 

Công ty cổ phần không phải là công ty niêm yết phải thông báo cho Cơ 

quan đăng ký kinh doanh nơi công ty có trụ sở chính chậm nhất là 03 ngày làm 

việc sau khi có thông tin hoặc có thay đổi các thông tin về họ, tên, quốc tịch, số 

Hộ chiếu, địa chỉ liên lạc, số cổ phần và loại cổ phần của cổ đông là cá nhân 

nƣớc ngoài; tên, mã số doanh nghiệp, địa chỉ trụ sở chính, số cổ phần và loại cổ 

phần của cổ đông là tổ chức nƣớc ngoài và họ, tên, quốc tịch, số Hộ chiếu, địa 

chỉ liên lạc ngƣời đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nƣớc ngoài. 

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày hợp đồng cho thuê doanh 

nghiệp có hiệu lực, chủ doanh nghiệp tƣ nhân phải gửi thông báo cho thuê 

doanh nghiệp tƣ nhân kèm theo bản sao hợp đồng cho thuê có công chứng đến 

Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính theo quy định tại 

Điều 191 Luật Doanh nghiệp, nhƣ sau:  

Chủ doanh nghiệp tƣ nhân có quyền cho thuê toàn bộ doanh nghiệp tƣ 

nhân của mình nhƣng phải thông báo bằng văn bản kèm theo bản sao hợp đồng 

cho thuê có công chứng đến Cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế trong 

thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày hợp đồng cho thuê có hiệu lực.  

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi về thông tin ngƣời đại 

diện theo ủy quyền của chủ sở hữu, thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn là tổ 

chức, công ty gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp 

đặt trụ sở chính. 

Cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính theo 01 trong các cách thức 

nhƣ sau: 

* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 

- Bƣớc 1: Ngƣời nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác 

thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử theo quy trình trên 

cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=270356
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- Bƣớc 2: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, ngƣời 

nộp hồ sơ sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng 

thông tin điện tử. 

- Bƣớc 3: Trong thời gian 02 ngày làm việc, trƣờng hợp hồ sơ đủ điều 

kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp đăng 

ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh 

nghiệp. Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đủ điều kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng 

Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp 

để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh 

doanh: 

- Bƣớc 1: Ngƣời nộp hồ sơ sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê 

khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

qua mạng thông tin điện tử theo quy trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng 

ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn) . Trƣờng hợp ủy quyền thực 

hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử sử dụng Tài 

khoản đăng ký kinh doanh, văn bản ủy quyền phải có thông tin liên hệ của ngƣời 

ủy quyền để xác thực việc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin 

điện tử. 

- Bƣớc 2: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời nộp hồ sơ sẽ 

nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện 

tử. 

- Bƣớc 3: Trong thời gian 02 ngày làm việc, Phòng Đăng ký kinh doanh 

cấp đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp trong trƣờng hợp hồ sơ đủ điều 

kiện và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng 

hợp hồ sơ chƣa đủ điều kiện, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua 

mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

* Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp:  

- Việc đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp đƣợc thực hiện tại 

thời điểm doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng hợp thay đổi 

thông tin cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài, những thay đổi tƣơng ứng phải đƣợc 

thông báo công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

b) Cách thức thực hiện:  

Ngƣời thành lập doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ủy quyền thực hiện đăng 

ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo phƣơng thức Đăng ký 

doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử tại: Địa chỉ: 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn  

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ:  
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Trường hợp thông báo thay đổi thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước 

ngoài, hồ sơ gồm:  

- Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. 

- Danh sách cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài. 

Thông báo thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là 

tổ chức nước ngoài, hồ sơ gồm: 

- Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. 

- Danh sách ngƣời đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức nƣớc 

ngoài. 

Trường hợp thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân, hồ sơ gồm:  

(i) Thông báo cho thuê doanh nghiệp tƣ nhân; 

(ii) Bản sao hợp đồng cho thuê có công chứng. 

Trường hợp thông báo thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền, 

hồ sơ gồm:  

- Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. 

- Danh sách ngƣời đại diện theo pháp luật/ngƣời đại diện theo ủy quyền. 

Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy 

quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp: 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá 

nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ 

pháp lý của cá nhân đƣợc ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải 

công chứng, chứng thực. 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung 

cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký 

doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ 

tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân 

ngƣời đƣợc giới thiệu. 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bƣu chính công ích 

thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, nhân viên bƣu chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do 

doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bƣu chính công ích phát hành có chữ ký xác 

nhận của nhân viên bƣu chính và ngƣời có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng 

ký doanh nghiệp. 
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- Trƣờng hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bƣu chính không 

phải là bƣu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy 

quyền thực hiện nhƣ Trƣờng hợp ủy quyền cho tổ chức.  

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

đƣợc văn bản đề nghị. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - 

Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế 

hoạch và Đầu tƣ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

- Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin của doanh nghiệp trong 

Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

- Trƣờng hợp doanh nghiệp có nhu cầu, Phòng Đăng ký kinh doanh cấp 

Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho doanh 

nghiệp. 

h) Phí: Miễn phí (Thông tƣ số 47/2019/TT-BTC). 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Trường hợp thông báo thay đổi thông tin cổ đông là nhà đầu tư nước 

ngoài: 

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông 

tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT). 

- Danh sách cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài (Phụ lục I-8, Thông tƣ số 

01/2021/TT-BKHĐT). 

Trường hợp thông báo thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền 

của cổ đông là tổ chức nước ngoài: 

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông 

tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT). 

- Danh sách ngƣời đại diện theo pháp luật/ngƣời đại diện theo ủy quyền 

(Phụ lục I-10, Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT). 

Trường hợp thông báo cho thuê doanh nghiệp tư nhân:  
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Thông báo về việc cho thuê doanh nghiệp tƣ nhân (Phụ lục II-6, Thông tƣ 

số 01/2021/TT-BKHĐT) 

Trường hợp thông báo thay đổi thông tin người đại diện theo ủy quyền: 

- Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông 

tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT); 

- Danh sách ngƣời đại diện theo pháp luật/ngƣời đại diện theo uỷ quyền 

(trong trƣờng hợp chủ sở hữu, thành viên là tổ chức (Phụ lục I-10, Thông tƣ số 

01/2021/TT-BKHĐT). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: 

(i) Doanh nghiệp không đƣợc đăng ký, thông báo thay đổi nội dung đăng 

ký doanh nghiệp trong các trƣờng hợp sau: 

- Đã bị Phòng Đăng ký kinh doanh ra Thông báo về việc vi phạm của 

doanh nghiệp thuộc trƣờng hợp thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

hoặc đã bị ra Quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; 

- Đang trong quá trình giải thể theo quyết định giải thể của doanh nghiệp; 

- Theo yêu cầu của Tòa án hoặc Cơ quan thi hành án hoặc Cơ quan điều 

tra, Thủ trƣởng, Phó Thủ trƣởng Cơ quan điều tra, Điều tra viên quy định tại Bộ 

luật Tố tụng hình sự; 

- Doanh nghiệp đang trong tình trạng pháp lý “Không còn hoạt động kinh 

doanh tại địa chỉ đã đăng ký”. 

(ii) Doanh nghiệp đƣợc tiếp tục đăng ký, thông báo thay đổi nội dung 

đăng ký doanh nghiệp trong các trƣờng hợp sau: 

- Đã có biện pháp khắc phục những vi phạm theo yêu cầu trong Thông 

báo về việc vi phạm của doanh nghiệp thuộc trƣờng hợp thu hồi Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp và đƣợc Phòng Đăng ký kinh doanh chấp nhận; 

- Phải đăng ký thay đổi một số nội dung đăng ký doanh nghiệp để phục vụ 

quá trình giải thể và hoàn tất bộ hồ sơ giải thể theo quy định. Trong trƣờng hợp 

này, hồ sơ đăng ký thay đổi phải kèm theo văn bản giải trình của doanh nghiệp 

về lý do đăng ký thay đổi; 

- Có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của các tổ chức, cá nhân gửi yêu cầu 

quy định tại điểm c khoản 1 Điều 65 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về việc cho 

phép tiếp tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; 

- Doanh nghiệp đã đƣợc chuyển tình trạng pháp lý từ “Không còn hoạt 

động kinh doanh tại địa chỉ đã đăng ký” sang “Đang hoạt động”. 
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(iii) Doanh nghiệp chịu trách nhiệm thông báo thay đổi nội dung đăng ký 

doanh nghiệp trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi. 

(iv) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đƣợc tiếp nhận để nhập thông tin vào Hệ 

thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau: 

- Có đủ giấy tờ theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP; 

- Có địa chỉ liên lạc của ngƣời nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; 

(v) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đƣợc chấp thuận khi có 

đầy đủ các yêu cầu sau: 

- Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó đƣợc kê khai đầy đủ 

theo quy định nhƣ hồ sơ bằng bản giấy và đƣợc thể hiện dƣới dạng văn bản điện 

tử. Tên văn bản điện tử phải đƣợc đặt tƣơng ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ 

bằng bản giấy. Ngƣời có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp 

hoặc cá nhân khác ký tên trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có thể sử dụng chữ 

ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và 

quét (scan) văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị 

định số 01/2021/NĐ-CP; 

- Các thông tin đăng ký doanh nghiệp đƣợc kê khai trên cổng thông tin 

quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải đầy đủ và chính xác theo các thông tin 

trong hồ sơ bằng bản giấy; có bao gồm thông tin về số điện thoại, thƣ điện tử 

của ngƣời nộp hồ sơ; 

- Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử phải đƣợc xác 

thực bằng chữ ký số hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của ngƣời có thẩm 

quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ngƣời có 

thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ủy quyền thực hiện thủ 

tục đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký 

doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có các giấy tờ, tài liệu 

quy định tại Điều 12 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP. 

(vi) Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng 

ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, nghị 

quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Việc đóng 

dấu đối với các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo 

quy định của pháp luật có liên quan. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký 
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doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh 

nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục II-1 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  
TÊN DOANH NGHIỆP 

 

Số: ………….. 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

……, ngày…… tháng…… năm …… 

THÔNG BÁO 

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp  

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phƣớc 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ....................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  .................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số 

doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ……… 

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở (chỉ kê khai trong trường hợp 

doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp hoặc sáp nhập 

doanh nghiệp, đánh dấu X vào ô thích hợp): 

- Đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp  

- Đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp  

Thông tin về doanh nghiệp bị sáp nhập (chỉ kê khai trong trường hợp 

doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp): 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ....................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  .................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số 

doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ……… 

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với 

doanh nghiệp bị sáp nhập và các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh 

doanh của doanh nghiệp bị sáp nhập. 

- Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, 

phƣờng, thị trấn biên giới; xã, phƣờng, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh 

hƣởng đến quốc phòng, an ninh
131

:    Có       Không 

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/thông báo 

thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp nhƣ sau: 

                                                           
131

 Kê khai trong trƣờng hợp có nhà đầu tƣ nƣớc ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh 

nghiệp dẫn đến thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. 
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(Doanh nghiệp chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký/ 

thông báo thay đổi và gửi kèm) 
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ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP 

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt sau khi thay đổi (ghi bằng chữ in 

hoa):  ........................................................................................................................  

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nƣớc ngoài sau khi thay đổi (nếu có): 

 .................................................................................................................................  

Tên doanh nghiệp viết tắt sau khi thay đổi (nếu có): ....................................  

 .................................................................................................................................  
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ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH  

Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ................................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ....................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  .................................................  

Tỉnh/Thành phố:  

Điện thoại:  ..................................................... Fax (nếu có):  ........................  

Email (nếu có):  .............................................. Website (nếu có):  .................  

Đồng thời thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế (Đánh dấu X vào ô vuông 

nếu doanh nghiệp thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế tương ứng với địa chỉ 

trụ sở chính). 

- Doanh nghiệp nằm trong (Đánh dấu X vào ô vuông tương ứng nếu doanh 

nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp/khu chế xuất/khu 

kinh tế/khu công nghệ cao): 

Khu công nghiệp  

Khu chế xuất  

Khu kinh tế  

Khu công nghệ cao  

Doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tƣ nhân cam kết trụ sở doanh nghiệp 

thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp/chủ doanh 

nghiệp tƣ nhân và đƣợc sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật. 
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ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH/ 

THÀNH VIÊN HỢP DANH CÔNG TY HỢP DANH 

Trƣờng hợp thay đổi thành viên công ty TNHH: kê khai Danh sách thành 

viên công ty TNHH theo Phụ lục I-6 và Danh sách ngƣời đại diện theo pháp 

luật/ngƣời đại diện theo uỷ quyền của thành viên là tổ chức theo Phụ lục I-10 

ban hành kèm theo Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT, nếu có. 

Trƣờng hợp thay đổi thành viên hợp danh công ty hợp danh: kê khai Danh 

sách thành viên hợp danh theo Phụ lục I-9 (Không kê khai nội dung thông tin về 

thành viên góp vốn của công ty hợp danh). 
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ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ, PHẦN VỐN GÓP, 

TỶ LỆ PHẦN VỐN GÓP 

1. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty:  

Vốn điều lệ đã đăng ký (bằng số, bằng chữ, VNĐ):  ....................................  

Vốn điều lệ sau khi thay đổi (bằng số, bằng chữ, VNĐ):  ............................  

Giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền nƣớc ngoài (nếu có, ghi bằng số, loại 

ngoại tệ):  .................................................................................................................  

Có hiển thị thông tin về giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền tệ nƣớc ngoài 

trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không?   Có          Không  

Thời điểm thay đổi vốn:  ...............................................................................  

Hình thức tăng, giảm vốn:  ...........................................................................  

Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn điều lệ:  

STT Tài sản góp vốn 

Giá trị vốn của từng tài sản 

trong vốn điều lệ (bằng số, 

VNĐ) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Đồng Việt Nam   

2 

Ngoại tệ tự do chuyển đổi 

(ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền 

được góp bằng mỗi loại 

ngoại tệ) 

  

3 Vàng   

4 Quyền sử dụng đất   

5 Quyền sở hữu trí tuệ   

6 

Các tài sản khác (ghi rõ loại 

tài sản, số lượng và giá trị 

còn lại của mỗi loại tài 

sản, có thể lập thành danh 

mục riêng kèm theo hồ sơ 

đăng ký doanh nghiệp) 

  

Tổng số   

Thông tin về cổ phần (chỉ kê khai đối với công ty cổ phần): 

Mệnh giá cổ phần:  ........................................................................................  

STT Loại cổ phần Số 

lƣợng 

Giá trị (bằng 

số, VNĐ) 

Tỉ lệ so với  

vốn điều lệ 
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(%) 

1 Cổ phần phổ thông    

2 Cổ phần ƣu đã biểu quyết    

3 Cổ phần ƣu đã cổ tức    

4 Cổ phần ƣu đãi hoàn lại    

5 Các cổ phần ƣu đãi khác    

Tổng số    

2. Đăng ký thay đổi phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp công ty TNHH, 

công ty hợp danh: 

Kê khai phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp mới của thành viên công ty 

TNHH hai thành viên trở lên/thành viên hợp danh công ty hợp danh theo mẫu 

tương ứng tại các Phụ lục I-6, Phụ lục I-9 ban hành kèm theo Thông tư số 

01/2021/TT-BKHĐT. 

(Đối với thành viên có phần vốn góp không thay đổi, trong danh sách 

thành viên không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên đó). 
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THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH
1 

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp 

doanh nghiệp thông báo bổ sung ngành, nghề kinh doanh vào danh sách ngành, 

nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh): 

STT Tên ngành, nghề 

kinh doanh  

đƣợc bổ sung 

Mã 

ngành 

Ngành, nghề kinh doanh chính (Trường 

hợp ngành, nghề kinh doanh được bổ sung 

là ngành, nghề kinh doanh chính thì đánh 

dấu X để chọn một trong các ngành, nghề 

đã kê khai) 

    

2. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp doanh 

nghiệp thông báo bỏ ngành, nghề kinh doanh khỏi danh sách ngành, nghề kinh 

doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh): 

STT Tên ngành, nghề kinh doanh  

đƣợc bỏ khỏi danh sách đã đăng ký 

Mã ngành Ghi chú 

    

3. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường 

hợp doanh nghiệp thông báo thay đổi nội dung chi tiết của ngành, nghề kinh 

doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh): 

STT Tên ngành, 

nghề kinh 

doanh  

đƣợc sửa đổi 

chi tiết 

Mã 

ngành 

Ngành, nghề kinh doanh chính (Trường 

hợp ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi 

là ngành, nghề kinh doanh chính thì đánh 

dấu X để chọn một trong các ngành, nghề 

đã kê khai) 

    

Lƣu ý:  

- Trƣờng hợp doanh nghiệp thay đổi ngành, nghề kinh doanh từ ngành 

này sang ngành khác, doanh nghiệp kê khai đồng thời tại mục 1, 2 nêu trên, cụ 

thể nhƣ sau: kê khai ngành, nghề kinh doanh mới tại mục 1; kê khai ngành, nghề 

kinh doanh cũ tại mục 2. 

                                                           
1
 - Doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm; 

- Các ngành, nghề cấm đầu tƣ kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tƣ; 

- Đối với ngành, nghề đầu tƣ kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ đƣợc kinh doanh khi có đủ điều 

kiện theo quy định. Danh mục ngành, nghề đầu tƣ kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm 

theo Luật Đầu tƣ. 
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- Trƣờng hợp doanh nghiệp thay đổi ngành, nghề kinh doanh chính từ 

ngành này sang ngành khác nhƣng không thay đổi danh sách ngành, nghề kinh 

doanh đã đăng ký, doanh nghiệp thực hiện cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký 

doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 63 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP 

ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. 

- Trƣờng hợp chỉ bỏ ngành, nghề kinh doanh chính mà không bổ sung 

thêm ngành, nghề kinh doanh mới và chọn một ngành, nghề kinh doanh khác 

trong số các ngành, nghề kinh doanh còn lại đã đăng ký làm ngành, nghề kinh 

doanh chính thì đồng thời kê khai tại mục 2, 3 nêu trên, cụ thể nhƣ sau: kê khai 

ngành, nghề kinh doanh bị bỏ tại mục 2; kê khai ngành, nghề kinh doanh chính 

mới tại mục 3. 
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ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƢ 

CỦA CHỦ DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN 

Vốn đầu tƣ đã đăng ký (bằng số; bằng chữ; VNĐ):  ....................................  

Vốn đầu tƣ sau khi thay đổi (bằng số; bằng chữ; VNĐ):  ............................  

Giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền nƣớc ngoài (nếu có, bằng số, loại 

ngoại tệ): .................................................................................................................  

Có hiển thị thông tin về giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền tệ nƣớc ngoài 

trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không? Có           Không 

Thời điểm thay đổi vốn:  ...............................................................................  

Hình thức tăng, giảm vốn:  ............................................................................  

Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn đầu tƣ:  

STT Tài sản góp vốn Giá trị vốn của từng tài sản 

trong vốn đầu tƣ (bằng số, 

VNĐ) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Đồng Việt Nam   

2 Ngoại tệ tự do chuyển đổi 

(ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền 

được góp bằng mỗi loại 

ngoại tệ) 

  

3 Vàng   

4 Quyền sử dụng đất   

5 Quyền sở hữu trí tuệ   

6 Các tài sản khác (ghi rõ 

loại tài sản, số lượng và 

giá trị còn lại của mỗi 

loại tài sản, có thể lập 

thành danh mục riêng kèm 

theo hồ sơ đăng ký doanh 
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nghiệp) 

Tổng số   
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THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO UỶ QUYỀN  

CỦA CHỦ SỞ HỮU, THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

LÀ TỔ CHỨC/CỔ ĐÔNG LÀ TỔ CHỨC NƢỚC NGOÀI 

Thông tin về ngƣời đại diện theo uỷ quyền sau khi thay đổi (kê theo Phụ lục I-10 

ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm. 



826 

 

 

THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP,  

CỔ ĐÔNG LÀ NHÀ ĐẦU TƢ NƢỚC NGOÀI CÔNG TY CỔ PHẦN 

Trƣờng hợp thay đổi thông tin về cổ đông sáng lập (kê khai theo Phụ lục 

I-7 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (Đối với cổ 

đông sáng lập có phần vốn góp không thay đổi, trong danh sách cổ đông sáng 

lập không bắt buộc phải có chữ ký của cổ đông sáng lập đó). 

Trƣờng hợp thay đổi cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài, thay đổi thông tin 

về cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài (kê khai theo Phụ lục I-8 ban hành kèm 

theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (Đối với cổ đông có phần vốn 

góp không thay đổi, trong danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài không 

bắt buộc phải có chữ ký của cổ đông đó). 
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THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ 

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế 

1 Thông tin về Giám đốc/Tổng giám đốc (nếu có): 

Họ và tên Giám đốc/Tổng giám đốc: ……………………………. 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

2 Thông tin về Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán (nếu có)
1
: 

Họ và tên Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán: ……………………………. 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

3 Địa chỉ nhận thông báo thuế: 

Số nhà, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ………………………………… 

Xã/Phƣờng/Thị trấn: …………………………………………………… 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………… 

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………. 

Điện thoại (nếu có): ………………….Fax (nếu có):……………….. 

Email (nếu có):……………………………………………………… 

4
 

Ngày bắt đầu hoạt động
2
: …../…../……. 

5 Hình thức hạch toán (Đánh dấu X vào một trong hai ô “Hạch toán độc 

lập” hoặc “Hạch toán phụ thuộc”. Trường hợp tích chọn ô “Hạch toán 

độc lập” mà thuộc đối tượng phải lập và gửi báo cáo tài chính hợp nhất 

cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì tích chọn thêm ô “Có báo 

cáo tài chính hợp nhất”):  

Hạch toán độc lập   Có báo cáo tài chính hợp nhất 

Hạch toán phụ thuộc    
 

6 Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày …..…./.……. đến ngày …..…/..…….
3
 

(Ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán) 

7 Tổng số lao động: ...................................................................... 

8 Có hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M không? 

                                                           
1
 Trƣờng hợp doanh nghiệp kê khai hình thức hạch toán là Hạch toán độc lập tại chỉ tiêu 5 thì bắt buộc 

phải kê khai thông tin về Kế toán trƣởng/phụ trách kế toán tại chỉ tiêu 2. 
2
 Trƣờng hợp doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau ngày bắt đầu hoạt động 

đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 
3
 - Trƣờng hợp niên độ kế toán theo năm dƣơng lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12.  

- Trƣờng hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dƣơng lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ 

kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý.  

- Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp. 
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Có Không 
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Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung 

đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp đối với các thông tin thay đổi nêu trên. 

(Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy xác 

nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp). 

Trƣờng hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng 

công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng 

ký doanh nghiệp. 

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính 

hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này. 

Ngƣời ký tại Thông báo này cam kết là ngƣời có quyền và nghĩa vụ thực 

hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 
 

 NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  

CỦA DOANH NGHIỆP  

(Ký và ghi họ tên)1  

 

  

                                                           
1
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.  

Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời đƣợc 

chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục I-8 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LÀ NHÀ ĐẦU TƢ NƢỚC NGOÀI 

STT Tên cổ 

đông là 

nhà 

đầu tƣ 

nƣớc 

ngoài 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

của cổ 

đông là cá 

nhân nƣớc 

ngoài 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Địa chỉ liên lạc đối 

với CĐNN là cá 

nhân; Địa chỉ trụ sở 

chính đối với 

CĐNN là tổ chức 

Loại giấy tờ, số, 

ngày cấp, cơ quan 

cấp Giấy tờ pháp 

lý của cá nhân/tổ 

chức 

Vốn góp
132

 Thời 

hạn góp 

vốn
3 

Chữ ký của 

cổ đông là 

nhà đầu tƣ 

nƣớc ngoài
4 

Ghi chú
 

Tổng số cổ 

phần
 

Tỷ lệ 

(%) 
Loại cổ phần 

Loại tài 

sản, số 

lƣợng, 

giá trị tài 

sản góp 

vốn
2
 

Số 

lƣợng 

Giá trị Phổ thông 

 

…….. 

Số 

lƣợng 

Giá 

trị 

Số 

lƣợng 

Giá 

trị 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

                  

     
……, ngày……tháng……năm…… 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY 

(Ký và ghi họ tên)
5
 

Phụ lục I-10 

                                                           
132 

Ghi giá trị vốn cổ phần của từng cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài. Tài sản hình thành giá trị vốn cổ phần của từng cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài cần đƣợc liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn 

cổ phần; số lƣợng từng loại tài sản góp vốn cổ phần; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn cổ phần; thời điểm góp vốn cổ phần của từng loại tài sản. Giá trị ghi bằng số theo đơn vị VNĐ và giá 

trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền nƣớc ngoài (ghi bằng số, loại ngoại tệ), nếu có. 
2
 Loại tài sản góp vốn bao gồm: Đồng Việt Nam; Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền đƣợc góp bằng mỗi loại ngoại tệ); Vàng; Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, 

bí quyết kỹ thuật; Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lƣợng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản). 

Có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 
3 
- Trƣờng hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp, thời hạn góp vốn là thời hạn cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài dự kiến hoàn thành việc góp vốn. 

- Trƣờng hợp đăng ký tăng vốn điều lệ, thời hạn góp vốn là thời điểm cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài hoàn thành việc góp vốn. 

- Các trƣờng hợp khác ngoài các trƣờng hợp nêu trên, cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài không cần kê khai thời hạn góp vốn.
 

4
 - Cổ đông là cá nhân nƣớc ngoài ký trực tiếp vào phần này. 

- Đối với cổ đông là tổ chức thì kê khai thêm thông tin ngƣời đại diện theo pháp luật hoặc ngƣời đại diện theo ủy quyền theo mẫu tại Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT. 

- Trƣờng hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cổ đông có giá trị vốn cổ phần không thay đổi không bắt buộc phải ký vào phần này. 

- Trƣờng hợp đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thì không cần chữ ký tại phần này.
 

5
 - Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.  

- Trƣờng hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi ngƣời đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần này.  

- Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời đƣợc chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 
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(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  

DANH SÁCH NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO UỶ QUYỀN
133

  

STT Chủ sở 

hữu/Thành viên 

công ty 

TNHH/Cổ đông 

sáng lập/Cổ 

đông là tổ chức 

nƣớc ngoài 

Tên ngƣời 

đại diện theo 

pháp 

luật/ngƣời đại 

diện theo uỷ 

quyền 

Ngày, 

tháng, 

năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Địa chỉ 

liên lạc 

Số, ngày cấp, cơ 

quan cấp Giấy tờ 

pháp lý của cá 

nhân 

Vốn đƣợc uỷ quyền
134

 Chữ ký của 

ngƣời đại diện 

theo pháp 

luật/ngƣời đại 

diện theo uỷ 

quyền
135

 

Ghi chú
 

Tổng giá trị vốn đƣợc 

đại diện (bằng số; 

VNĐ và giá trị 

tương đương theo 

đơn vị tiền nước 

ngoài, nếu có) 

Tỷ lệ 

(%) 

Thời 

điểm đại 

diện phần 

vốn  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

          

 

  

 

  

 
……, ngày……tháng……năm…… 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/ 

CHỦ TỊCH CÔNG TY/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/ 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY 

(Ký và ghi họ tên)
136 

 

                                                           
133

 Áp dụng cho Chủ sở hữu/Thành viên công ty TNHH/Cổ đông sáng lập/Cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài là tổ chức. Doanh nghiệp lựa chọn kê khai ngƣời đại diện theo pháp luật hoặc 

ngƣời đại diện theo uỷ quyền. 
134

 Không phải kê khai phần này đối với trƣờng hợp kê khai ngƣời đại diện theo pháp luật. 
135

 Ngƣời đƣợc kê khai thông tin ký vào phần này.  

Ngƣời đại diện theo uỷ quyền không thay đổi không bắt buộc phải ký vào phần này. 

Trƣờng hợp đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thì không cần chữ ký tại phần này. 
136

 - Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.  

- Trƣờng hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi ngƣời đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch công ty/Chủ tịch Hội đồng thành viên/Chủ tịch Hội đồng 

quản trị của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần này.  

- Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời đƣợc chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục II-6 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  
TÊN DOANH NGHIỆP 

 

Số: …………….. 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

……, ngày……tháng……năm…… 

THÔNG BÁO 

Về việc cho thuê doanh nghiệp tƣ nhân  

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phƣớc 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ...................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  .................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số 

doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ……… 

Thông báo về việc cho thuê doanh nghiệp tƣ nhân với các nội dung sau: 

1. Chủ doanh nghiệp tƣ nhân 

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):  ...................................... Giới tính:  .........  

Sinh ngày:  ...... / ...... / ......... Dân tộc:  .................  Quốc tịch:  ......................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:  

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: …………………………………………... 

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: …………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

Địa chỉ thƣờng trú: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  .....................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..........................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  .......................................  

Tỉnh/Thành phố:  ................................................................................  

Địa chỉ liên lạc: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  .....................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..........................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  .......................................  

Tỉnh/Thành phố:  ................................................................................  

Điện thoại (nếu có):  ............................. Email (nếu có):  ..............................  
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2. Ngƣời thuê doanh nghiệp tƣ nhân 

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):  ...................................... Giới tính:  .........  

Sinh ngày:  ...... / ...... / ......... Dân tộc:  .................  Quốc tịch:  ......................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:  

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: …………………………………………... 

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: …………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

Địa chỉ thƣờng trú: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  .....................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..........................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  .......................................  

Tỉnh/Thành phố:  ................................................................................  

Địa chỉ liên lạc: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  .....................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..........................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  .......................................  

Tỉnh/Thành phố:  ................................................................................  

Điện thoại (nếu có):  ............................. Email (nếu có):  ..............................  

Chúng tôi cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp 

pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này. 

 
NGƢỜI THUÊ  

DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN 

(Ký và ghi họ tên)
1
 

CHỦ DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN 

(Ký và ghi họ tên)
2
 

 

 

  

                                                           
1
 Ngƣời thuê doanh nghiệp tƣ nhân ký trực tiếp vào phần này. 

2
 Chủ doanh nghiệp tƣ nhân ký trực tiếp vào phần này.  

 
1, 2 

Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời 

đƣợc chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 
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57. Đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty đƣợc thành lập trên cơ 

sở chia công ty. Mã số TTHC: 2.002085.000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể chia các tài sản, 

quyền và nghĩa vụ, thành viên, cổ đông của công ty hiện có (sau đây gọi là công 

ty bị chia) để thành lập hai hoặc nhiều công ty mới. 

2. Thủ tục chia công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần đƣợc quy 

định nhƣ sau: 

a) Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông 

của công ty bị chia thông qua nghị quyết, quyết định chia công ty theo quy định 

của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Nghị quyết, quyết định chia công ty 

phải gồm các nội dung chủ yếu sau: tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị chia, 

tên các công ty sẽ thành lập; nguyên tắc, cách thức và thủ tục chia tài sản công 

ty; phƣơng án sử dụng lao động; cách thức phân chia, thời hạn và thủ tục chuyển 

đổi phần vốn góp, cổ phần, trái phiếu của công ty bị chia sang các công ty mới 

thành lập; nguyên tắc giải quyết nghĩa vụ của công ty bị chia; thời hạn thực hiện 

chia công ty. Nghị quyết, quyết định chia công ty phải đƣợc gửi đến tất cả chủ 

nợ và thông báo cho ngƣời lao động biết trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra 

quyết định hoặc thông qua nghị quyết; 

b) Thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc cổ đông của công ty mới đƣợc 

thành lập thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, 

Chủ tịch công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến 

hành đăng ký doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.  

3. Số lƣợng thành viên, cổ đông và số lƣợng, tỷ lệ sở hữu cổ phần, phần 

vốn góp của thành viên, cổ đông và vốn điều lệ của các công ty mới sẽ đƣợc ghi 

tƣơng ứng với cách thức phân chia, chuyển đổi phần vốn góp, cổ phần của công 

ty bị chia sang các công ty mới theo nghị quyết, quyết định chia công ty. 

4. Công ty bị chia chấm dứt tồn tại sau khi các công ty mới đƣợc cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Các công ty mới phải cùng liên đới chịu 

trách nhiệm về nghĩa vụ, các khoản nợ chƣa thanh toán, hợp đồng lao động và 

nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị chia hoặc thỏa thuận với chủ nợ, khách 

hàng và ngƣời lao động để một trong số các công ty đó thực hiện nghĩa vụ này. 

Các công ty mới đƣơng nhiên kế thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp 

pháp đƣợc phân chia theo nghị quyết, quyết định chia công ty. 

5. Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của công ty bị 

chia trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp cho các công ty mới. Trƣờng hợp công ty mới có địa 

chỉ trụ sở chính ngoài tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ƣơng nơi công ty bị chia 

có trụ sở chính thì Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi đặt trụ sở chính của công ty 

mới phải thông báo việc đăng ký doanh nghiệp đối với công ty mới cho Cơ quan 

đăng ký kinh doanh nơi công ty bị chia đặt trụ sở chính để cập nhật tình trạng 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=268756
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pháp lý của công ty bị chia trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh 

nghiệp. 

6. Hồ sơ, trình tự, thủ tục chia doanh nghiệp xã hội thực hiện theo quy 

định về chia doanh nghiệp. 

Cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính theo 01 trong các cách thức 

nhƣ sau: 

* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng:  

- Bƣớc 1: Ngƣời nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác 

thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí 

đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Bƣớc 2: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, ngƣời 

nộp hồ sơ sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng 

thông tin điện tử. 

- Bƣớc 3: Trong thời gian 02 ngày làm việc, trƣờng hợp hồ sơ đủ điều 

kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp đăng 

ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh 

nghiệp. Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đủ điều kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng 

Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp 

để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh 

doanh:  

- Bƣớc 1: Ngƣời nộp hồ sơ sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê 

khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí đăng ký doanh nghiệp theo quy 

trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn) . Trƣờng hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng 

ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh 

doanh, văn bản ủy quyền phải có thông tin liên hệ của ngƣời ủy quyền để xác 

thực việc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử. 

- Bƣớc 2: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời nộp hồ sơ sẽ 

nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện 

tử. 

- Bƣớc 3: Trong thời gian 02 ngày làm việc, Phòng Đăng ký kinh doanh 

cấp đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp trong trƣờng hợp hồ sơ đủ điều 

kiện và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng 

hợp hồ sơ chƣa đủ điều kiện, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua 

mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

* Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp:  
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- Việc đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp đƣợc thực hiện tại 

thời điểm doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.  

b) Cách thức thực hiện:  

Ngƣời thành lập doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ủy quyền thực hiện đăng 

ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo phƣơng thức Đăng ký 

doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử tại: Địa chỉ: 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn  

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ:  

Đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty được thành lập trên cơ sở chia 

công ty 

(i) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, 

công ty cổ phần của công ty mới (Điều 23, Điều 24 Nghị định số 01/2021/NĐ-

CP). 

* Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên: 

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. 

- Điều lệ công ty.  

- Bản sao các giấy tờ sau đây: 

+Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với ngƣời đại diện theo pháp luật của 

doanh nghiệp; 

+Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy 

tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trƣờng hợp chủ 

sở hữu công ty là Nhà nƣớc); Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với ngƣời đại diện 

theo ủy quyền và văn bản cử ngƣời đại diện theo ủy quyền. 

Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nƣớc ngoài thì bản sao giấy tờ pháp 

lý của tổ chức phải đƣợc hợp pháp hóa lãnh sự; 

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ đối với trƣờng hợp doanh nghiệp đƣợc 

thành lập bởi nhà đầu tƣ nƣớc ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tƣ nƣớc 

ngoài theo quy định tại Luật Đầu tƣ và các văn bản hƣớng dẫn thi hành. 

* Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên 

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. 

- Điều lệ công ty.  

- Danh sách thành viên.  

- Bản sao các giấy tờ sau đây: 

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với ngƣời đại diện theo pháp luật của 

doanh nghiệp; 
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+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty; Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức đối với thành viên; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với ngƣời đại 

diện theo ủy quyền của thành viên và văn bản cử ngƣời đại diện theo ủy quyền; 

+ Đối với thành viên là tổ chức nƣớc ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của 

tổ chức phải đƣợc hợp pháp hóa lãnh sự; 

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ đối với trƣờng hợp doanh nghiệp đƣợc 

thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tƣ nƣớc ngoài hoặc tổ chức kinh 

tế có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài theo quy định tại Luật Đầu tƣ và các văn bản hƣớng 

dẫn thi hành. 

* Đăng ký thành lập công ty cổ phần: 

 - Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; 

- Điều lệ công ty;  

- Danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc 

ngoài. 

- Bản sao các giấy tờ sau đây: 

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với ngƣời đại diện theo pháp luật của 

doanh nghiệp; 

+ Giấy tờ pháp lý của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài 

là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc 

ngoài là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với ngƣời đại diện theo ủy 

quyền của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài là tổ chức và văn 

bản cử ngƣời đại diện theo ủy quyền. 

Đối với cổ đông là tổ chức nƣớc ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ 

chức phải đƣợc hợp pháp hóa lãnh sự; 

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ đối với trƣờng hợp doanh nghiệp đƣợc 

thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tƣ nƣớc ngoài hoặc tổ chức kinh 

tế có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài theo quy định tại Luật Đầu tƣ và các văn bản hƣớng 

dẫn thi hành. 

(ii) Nghị quyết, quyết định về việc chia công ty theo quy định tại Điều 198 

Luật Doanh nghiệp. 

(iii) Bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách 

nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty 

cổ phần về việc chia công ty. 

Trường hợp thành lập doanh nghiệp xã hội mới trên cơ sở chia doanh 

nghiệp, hồ sơ phải có thêm Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trƣờng quy 

định tại khoản 1 Điều 28 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP 

(i) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, 

công ty cổ phần của công ty mới (Điều 23, Điều 24 Nghị định số 01/2021/NĐ-
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CP). 

* Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên: 

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. 

- Điều lệ công ty.  

- Bản sao các giấy tờ sau đây: 

+Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với ngƣời đại diện theo pháp luật của 

doanh nghiệp; 

+Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy 

tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trƣờng hợp chủ 

sở hữu công ty là Nhà nƣớc); Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với ngƣời đại diện 

theo ủy quyền và văn bản cử ngƣời đại diện theo ủy quyền. 

Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nƣớc ngoài thì bản sao giấy tờ pháp 

lý của tổ chức phải đƣợc hợp pháp hóa lãnh sự; 

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ đối với trƣờng hợp doanh nghiệp đƣợc 

thành lập bởi nhà đầu tƣ nƣớc ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tƣ nƣớc 

ngoài theo quy định tại Luật Đầu tƣ và các văn bản hƣớng dẫn thi hành. 

* Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên 

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. 

- Điều lệ công ty.  

- Danh sách thành viên.  

- Bản sao các giấy tờ sau đây: 

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với ngƣời đại diện theo pháp luật của 

doanh nghiệp; 

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty; Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức đối với thành viên; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với ngƣời đại 

diện theo ủy quyền của thành viên và văn bản cử ngƣời đại diện theo ủy quyền; 

+ Đối với thành viên là tổ chức nƣớc ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của 

tổ chức phải đƣợc hợp pháp hóa lãnh sự; 

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ đối với trƣờng hợp doanh nghiệp đƣợc 

thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tƣ nƣớc ngoài hoặc tổ chức kinh 

tế có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài theo quy định tại Luật Đầu tƣ và các văn bản hƣớng 

dẫn thi hành. 

* Đăng ký thành lập công ty cổ phần: 

 - Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; 

- Điều lệ công ty;  

- Danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc 
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ngoài. 

- Bản sao các giấy tờ sau đây: 

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với ngƣời đại diện theo pháp luật của 

doanh nghiệp; 

+ Giấy tờ pháp lý của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài 

là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc 

ngoài là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với ngƣời đại diện theo ủy 

quyền của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài là tổ chức và văn 

bản cử ngƣời đại diện theo ủy quyền. 

Đối với cổ đông là tổ chức nƣớc ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ 

chức phải đƣợc hợp pháp hóa lãnh sự; 

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ đối với trƣờng hợp doanh nghiệp đƣợc 

thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tƣ nƣớc ngoài hoặc tổ chức kinh 

tế có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài theo quy định tại Luật Đầu tƣ và các văn bản hƣớng 

dẫn thi hành. 

 (ii) Nghị quyết, quyết định về việc chia công ty theo quy định tại Điều 198 

Luật Doanh nghiệp. 

(iii) Bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách 

nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty 

cổ phần về việc chia công ty. 

(iv) Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trƣờng quy định tại khoản 1 

Điều 28 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP. 

Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy 

quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp: 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá 

nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ 

pháp lý của cá nhân đƣợc ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải 

công chứng, chứng thực. 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung 

cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký 

doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ 

tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân 

ngƣời đƣợc giới thiệu. 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bƣu chính công ích 

thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, nhân viên bƣu chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do 

doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bƣu chính công ích phát hành có chữ ký xác 
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nhận của nhân viên bƣu chính và ngƣời có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng 

ký doanh nghiệp. 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bƣu chính không 

phải là bƣu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy 

quyền thực hiện nhƣ Trƣờng hợp ủy quyền cho tổ chức.   

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

đƣợc văn bản đề nghị. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - 

Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế 

hoạch và Đầu tƣ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

- Các công ty mới đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

- Công ty bị chia chấm dứt tồn tại sau khi các công ty mới đƣợc cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Cơ quan đăng ký kinh doanh cập nhật tình 

trạng pháp lý của công ty bị chia trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh 

nghiệp khi cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho các công ty mới.  

h) Phí:  

- Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: 100.000 đồng/lần (Thông 

tƣ số 47/2019/TT-BTC).  

- Ngƣời nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp phí công bố nội dung đăng 

ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng hợp 

doanh nghiệp không đƣợc cấp đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ đƣợc 

hoàn trả phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Biểu mẫu trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty TNHH, công 

ty cổ phần của công ty mới: tƣơng tự nhƣ các hồ sơ đăng ký thành lập mới. 

* Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên: 

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một thành viên (Phụ 

lục I-2, Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT); 

- Danh sách ngƣời đại diện theo pháp luật/ngƣời đại diện theo ủy quyền 

(trong trƣờng hợp chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên là tổ chức, Phụ lục 

I-10, Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT); 
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- Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trƣờng (trƣờng hợp thành lập 

doanh nghiệp xã hội mới trên cơ sở chia doanh nghiệp, Phụ lục II-26, Thông tƣ 

số 01/2021/TT-BKHĐT). 

* Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên: 

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở 

lên (Phụ lục I-3, Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT); 

- Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục I-6, 

Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT); 

- Danh sách ngƣời đại diện theo pháp luật/ngƣời đại diện theo ủy quyền 

(trong trƣờng hợp thành viên công ty TNHH hai thành viên là tổ chức, Phụ lục I-

10, Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT); 

- Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trƣờng (trƣờng hợp thành lập 

doanh nghiệp xã hội mới trên cơ sở chia doanh nghiệp, Phụ lục II-26, Thông tƣ 

số 01/2021/TT-BKHĐT). 

* Đăng ký thành lập công ty cổ phần: 

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần (Phụ lục I-4, Thông 

tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT); 

- Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần (Phụ lục I-7, Thông tƣ số 

01/2021/TT-BKHĐT); 

- Danh sách cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài (Phụ lục I-8, Thông tƣ số 

01/2021/TT-BKHĐT); 

- Danh sách ngƣời đại diện theo pháp luật/ngƣời đại diện theo ủy quyền 

(trong trƣờng hợp cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài là tổ 

chức, Phụ lục I-10, Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT); 

- Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trƣờng (trƣờng hợp thành lập 

doanh nghiệp xã hội mới trên cơ sở chia doanh nghiệp, Phụ lục II-26, Thông tƣ 

số 01/2021/TT-BKHĐT). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: 

(i) Doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có 

đủ các điều kiện sau: 

- Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tƣ kinh doanh; 

- Tên của doanh nghiệp đƣợc đặt theo đúng quy định tại các điều 37, 38, 

39 và 41 của Luật Doanh nghiệp; 

- Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ; 

- Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về phí 

và lệ phí. 

(ii) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đƣợc chấp thuận khi có 
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đầy đủ các yêu cầu sau:  

- Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó đƣợc kê khai đầy đủ 

theo quy định nhƣ hồ sơ bằng bản giấy và đƣợc thể hiện dƣới dạng văn bản điện 

tử. Tên văn bản điện tử phải đƣợc đặt tƣơng ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ 

bằng bản giấy. Ngƣời có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp 

hoặc cá nhân khác ký tên trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có thể sử dụng chữ 

ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và 

quét (scan) văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị 

định số 01/2021/NĐ-CP; 

- Các thông tin đăng ký doanh nghiệp đƣợc kê khai trên cổng thông tin 

quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải đầy đủ và chính xác theo các thông tin 

trong hồ sơ bằng bản giấy; có bao gồm thông tin về số điện thoại, thƣ điện tử 

của ngƣời nộp hồ sơ; 

- Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử phải đƣợc xác 

thực bằng chữ ký số hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của ngƣời có thẩm 

quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ngƣời có 

thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ủy quyền thực hiện thủ 

tục đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký 

doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có các giấy tờ, tài liệu 

quy định tại Điều 12 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP. 

(iii)Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng 

ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, nghị 

quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Việc đóng 

dấu đối với các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo 

quy định của pháp luật có liên quan. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh 

nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục I-2 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________

 

……, ngày ……tháng …… năm …… 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phƣớc 
 

Tôi là
1
 (ghi họ tên bằng chữ in hoa):  ..................................... …………...  

 

Đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tôi  

là ngƣời đại diện theo pháp luật/Chủ tịch công ty/Chủ tịch Hội đồng thành 

viên
2
 với các nội dung sau: 

1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp): 

Thành lập mới  

Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp  

Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp  

Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp  

Thành lập trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp  

Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh
3
   

Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ 

xã hội/quỹ từ thiện
4 

 

2. Tên công ty: 

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):  ...........................  

                                                           
1
 Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời 

đƣợc chỉ định kê khai thông tin vào phần này. 
2
 Trƣờng hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi ngƣời đại diện theo 

pháp luật thì Chủ tịch công ty/Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty sau chuyển đổi kê khai thông tin vào 

phần này. 
3
 
, 4

 Trƣờng hợp đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh/cơ 

sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện qua mạng thông tin điện tử thì ngƣời nộp hồ sơ scan Giấy chứng nhận đăng 

ký hộ kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (đối với cơ sở bảo trợ xã hội)/Giấy phép thành lập và công nhận 

điều lệ quỹ (đối với quỹ xã hội/quỹ từ thiện) trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và nộp trực 

tiếp bản chính Giấy này tới Phòng Đăng ký kinh doanh để đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy 

định tại Điều 27 và Điều 28 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. 
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Tên công ty viết bằng tiếng nƣớc ngoài (nếu có):  .....................................  

Tên công ty viết tắt (nếu có):  .....................................................................  

3. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...............................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Điện thoại:  ....................................................... Fax (nếu có):  ....................  

Email (nếu có):  ................................................ Website (nếu có):  .............  

- Doanh nghiệp nằm trong (Đánh dấu X vào ô vuông tương ứng nếu doanh 

nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp/khu chế xuất/khu 

kinh tế/khu công nghệ cao): 

Khu công nghiệp  

Khu chế xuất  

Khu kinh tế  

Khu công nghệ cao  

    Doanh nghiệp xã hội (Đánh dấu X vào ô vuông nếu là doanh nghiệp xã 

hội) 

    Công ty chứng khoán/Công ty quản lý quỹ đầu tƣ chứng khoán/Công ty 

đầu tƣ chứng khoán: (Đánh dấu X nếu là Công ty chứng khoán/Công ty quản lý 

quỹ đầu tư chứng khoán/Công ty đầu tư chứng khoán và kê khai thêm các thông 

tin sau đây) 

Giấy phép thành lập và hoạt động số: … (nếu có) do Uỷ ban Chứng khoán 

Nhà nƣớc cấp ngày: …./…./….. 

 - Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, 

phƣờng, thị trấn biên giới; xã, phƣờng, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh 

hƣởng đến quốc phòng, an ninh
5
:  Có            Không 

4. Ngành, nghề kinh doanh
 
(ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ 

thống ngành kinh tế của Việt Nam):  
 

STT Tên ngành Mã ngành 

Ngành, nghề kinh doanh chính 

(đánh dấu X để chọn một trong 

các ngành, nghề đã kê khai) 

    

5. Chủ sở hữu: 
                                                           

5
 Kê khai trong trƣờng hợp có nhà đầu tƣ nƣớc ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh 

nghiệp dẫn đến thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. 
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a) Đối với chủ sở hữu là cá nhân: 

- Thông tin về chủ sở hữu: 

Họ tên chủ sở hữu (ghi bằng chữ in hoa):  ........................... Giới tính: .....  

Sinh ngày:  ........ / .... / ......... Dân tộc:  .....................  Quốc tịch:  ..................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:  

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):…… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: ………………………………………... 

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

Địa chỉ thƣờng trú: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...............................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Quốc gia:  ....................................................................................................  

Địa chỉ liên lạc: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...............................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Quốc gia:  ....................................................................................................  

Điện thoại (nếu có):  ........................... Email (nếu có):  ..............................  

- Thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ (chỉ kê khai nếu chủ sở hữu 

là nhà đầu tư nước ngoài): 

Mã số dự án:  ...............................................................................................  

Ngày cấp: ......... / ...... / ....... Cơ quan cấp:  ...................................................  

b) Đối với chủ sở hữu là tổ chức: 

- Thông tin về chủ sở hữu: 

Tên tổ chức (ghi bằng chữ in hoa):  ............................................................  

Mã số doanh nghiệp/Số Quyết định thành lập:  ..........................................  

Ngày cấp: ......... / ...... / ....... Nơi cấp:  ..........................................................  

Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  
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Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...............................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Quốc gia:  ....................................................................................................  

Điện thoại (nếu có):  ......................................... Fax (nếu có):  ....................  

Email (nếu có):  ................................................ Website (nếu có):  .............  

- Thông tin về ngƣời đại diện theo pháp luật/ngƣời đại diện theo uỷ quyền (kê 

khai  theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): 

Gửi kèm. 

- Thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ (chỉ kê khai nếu chủ sở hữu 

là nhà đầu tư nước ngoài): 

Mã số dự án:……………………………………………………………… 

Ngày cấp: ......... / ...... / ....... Cơ quan cấp:  ...................................................  

- Mô hình tổ chức công ty: 

Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc  

Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc  

6. Vốn điều lệ: 

Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ):  .....................................................................  

Vốn điều lệ (bằng chữ; VNĐ): ....................................................................  

Giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền nƣớc ngoài (nếu có, bằng số, loại 

ngoại tệ): ..............................................................................................................  

Có hiển thị thông tin về giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền tệ nƣớc ngoài trên 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không?     Có           Không  

7. Nguồn vốn điều lệ: 
 

Loại nguồn vốn 

Số tiền (bằng số; VNĐ và giá trị 

tương đương theo đơn vị tiền nước 

ngoài, nếu có) 

Tỷ lệ 

(%) 

Vốn ngân sách nhà nƣớc   

Vốn tƣ nhân   

Vốn nƣớc ngoài   

Vốn khác   

Tổng cộng   
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8. Tài sản góp vốn: 
 

STT Tài sản góp vốn 

Giá trị vốn của từng tài 

sản trong vốn điều lệ 

(bằng số, VNĐ) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Đồng Việt Nam   

2 Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi 

rõ loại ngoại tệ, số tiền được 

góp bằng mỗi loại ngoại tệ) 

  

3 Vàng   

4 Quyền sử dụng đất   

5 Quyền sở hữu trí tuệ   

6 Các tài sản khác (ghi rõ loại 

tài sản, số lượng và giá trị 

còn lại của mỗi loại tài sản, 

có thể lập thành danh mục 

riêng kèm theo hồ sơ đăng ký 

doanh nghiệp) 

  

Tổng số   

9. Ngƣời đại diện theo pháp luật
6
:  

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):  ..................................... Giới tính:  .........  

Chức danh:  .................................................................................................  

Sinh ngày:  ........ / .... / ......... Dân tộc:  .....................  Quốc tịch:  ..................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:  

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: ………………………………………... 

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

Địa chỉ thƣờng trú: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...............................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Quốc gia:  ....................................................................................................  

                                                           
6
 Ghi thông tin của tất cả ngƣời đại diện theo pháp luật trong trƣờng hợp công ty có nhiều hơn 01 ngƣời 

đại diện theo pháp luật. 
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Địa chỉ liên lạc: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...............................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Quốc gia:  ....................................................................................................  

Điện thoại (nếu có):  ....................... Email (nếu có):  ..................................  

10. Thông tin đăng ký thuế: 
 

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế 

10.1 Thông tin về Giám đốc/Tổng giám đốc (nếu có): 

Họ và tên Giám đốc/Tổng giám đốc: ……………………………. 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

10.2 Thông tin về Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán (nếu có): 

Họ và tên Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán: ………………………… 

Điện thoại: ……………………………………………………………... 

10.3 Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo 

thuế khác địa chỉ trụ sở chính): 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:............................ 

Xã/Phƣờng/Thị trấn: ………………………………………………….  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………… 

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………….. 

Điện thoại (nếu có): …………………Fax (nếu có): ……………..…… 

Email (nếu có): ………………………………………………………… 

10.4 Ngày bắt đầu hoạt động
7
 (trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu 

hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp thì không cần kê khai nội dung này): …../…../……. 

10.5 Hình thức hạch toán (Đánh dấu X vào một trong hai ô “Hạch toán độc 

lập” hoặc “Hạch toán phụ thuộc”. Trường hợp tích chọn ô “Hạch 

toán độc lập” mà thuộc đối tượng phải lập và gửi báo cáo tài chính 

hợp nhất cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì tích chọn thêm 

ô “Có báo cáo tài chính hợp nhất”):  

Hạch toán độc lập   Có báo cáo tài chính hợp nhất 

Hạch toán phụ 

thuc 

   

 

                                                           
7
 Trƣờng hợp doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau ngày bắt đầu hoạt động 

đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 
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10.6 Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..
8
 

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán) 

10.7 Tổng số lao động (dự kiến): ……………………………………………  

 

10.8 Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M: 

Có Không 
 

10.9 Phƣơng pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)
9
: 

 Khấu trừ  

 Trực tiếp trên GTGT  

 Trực tiếp trên doanh số  

 Không phải nộp thuế GTGT  

 

11. Đăng ký sử dụng hóa đơn
10

: 
 

Tự in hóa đơn Đặt in hóa đơn 

Sử dụng hóa đơn điện tử Mua hóa đơn của cơ quan thuế 

12. Thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội
11

: 

Phƣơng thức đóng bảo hiểm xã hội (chọn 1 trong 3 phương thức): 
 

Hàng tháng 03 tháng một lần 06 tháng một lần 
 

Lưu ý:  

- Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính là nông nghiệp, lâm 

nghiệp, ngƣ nghiệp, diêm nghiệp và trả lƣơng theo sản phẩm, theo khoán: có thể 

lựa chọn 1 trong 3 phƣơng thức đóng bảo hiểm xã hội: hàng tháng, 03 tháng một 

lần, 06 tháng một lần. 

- Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính khác: đánh dấu vào 

phƣơng thức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng. 

                                                           
8
 - Trƣờng hợp niên độ kế toán theo năm dƣơng lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12.  

- Trƣờng hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dƣơng lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ 

kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý.  

- Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp. 
9
 Chỉ kê khai trong trƣờng hợp thành lập mới. Doanh nghiệp căn cứ vào quy định của pháp luật về thuế 

giá trị gia tăng và dự kiến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để xác định 01 trong 04 phƣơng pháp tính 

thuế giá trị gia tăng tại chỉ tiêu này. 
10

 Doanh nghiệp có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện về việc sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện 

tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật. Không kê khai trong trƣờng hợp thành lập doanh 

nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. 
11

 Không kê khai trong trƣờng hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. 
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13. Thông tin về các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, đƣợc 

chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, 

tách, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp): 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ..................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  ...............................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số 

doanh nghiệp/mã số thuế): ……………… Ngày cấp …/…/…… Nơi 

cấp: ………………. 

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với 

doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất và các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm 

kinh doanh của doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất. 

14. Thông tin về hộ kinh doanh đƣợc chuyển đổi (chỉ kê khai trong 

trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh): 

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):  ....................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh:  ................................................  

Ngày cấp: ......... / ...... / ....... Nơi cấp:  ..............................................................  

Mã số thuế của hộ kinh doanh (chỉ kê khai MST 10 số):  ...............................  

Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh:  .........................................................................  

Tên chủ hộ kinh doanh:  ..................................................................................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân 

được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh): 

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân 

được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh):  ...................  

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

15. Thông tin về cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện đƣợc 

chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp xã hội trên cơ 

sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện): 

Tên cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện (ghi bằng chữ in hoa):  .....  

Số Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (Đối với cơ sở bảo trợ xã hội)/Số 

Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (Đối với quỹ xã hội/quỹ từ 

thiện): ……… Ngày cấp: … /… /…… Nơi cấp:  ...................................................  

Mã số thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện (chỉ kê khai 

MST 10 số):  .....................................................................................................  

Địa chỉ trụ sở chính:  .......................................................................................  

Tên ngƣời đại diện cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện:  .................  



852 

 

 

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân 

được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ 

từ thiện): 

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân 

được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã 

hội/quỹ từ thiện):  .......................................................................................... 

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

Trƣờng hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng 

công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp. 

Tôi cam kết: 

- Là ngƣời có đầy đủ quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và 

đƣợc sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật; 

- Sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan 

thuế theo đúng quy định của pháp luật
12

; 

- Chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung 

thực của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên. 

 

 
NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/ 

CHỦ TỊCH CÔNG TY/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

THÀNH VIÊN CỦA CÔNG TY 

(Ký và ghi họ tên)
13

 

                                                           
12

 Không kê khai trong trƣờng hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. 
13

 - Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.  

- Trƣờng hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi ngƣời đại diện theo 

pháp luật thì Chủ tịch công ty/Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần 

này.  

- Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời 

đƣợc chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục I-3 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________

 

……, ngày ……tháng …… năm …… 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN 

 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phƣớc. 
 

Tôi là
1
 (ghi họ tên bằng chữ in hoa):  .............. …………………………. 

 

Đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên do tôi  

là ngƣời đại diện theo pháp luật/Chủ tịch Hội đồng thành viên
2
 với nội dung sau: 

1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp): 

Thành lập mới  

Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp  

Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp  

Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp  

Thành lập trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp  

Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh
3
   

Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ 

xã hội/quỹ từ thiện
4 

 

2. Tên công ty: 

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):  ...............................  

Tên công ty viết bằng tiếng nƣớc ngoài (nếu có):  .........................................  

Tên công ty viết tắt (nếu có):  .........................................................................  
                                                           

1
 Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời đƣợc chỉ 

định kê khai thông tin vào phần này. 
2
 Trƣờng hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi ngƣời đại diện theo pháp 

luật thì Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty sau chuyển đổi kê khai thông tin vào phần này. 
3, 4

 Trƣờng hợp đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh/cơ 

sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện qua mạng thông tin điện tử thì ngƣời nộp hồ sơ scan Giấy chứng nhận đăng ký hộ 

kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (đối với cơ sở bảo trợ xã hội)/Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ 

(đối với quỹ xã hội/quỹ từ thiện) trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và nộp trực tiếp bản chính 

Giấy này tới Phòng Đăng ký kinh doanh để đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Điều 27 và 

Điều 28 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. 
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3. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..................................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn: .......................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...................................................  

Tỉnh/Thành phố:  .............................................................................................  

Điện thoại:  ....................................................... Fax (nếu có):  ........................  

Email (nếu có):  ................................................ Website (nếu có):  .................  

- Doanh nghiệp nằm trong (Đánh dấu X vào ô vuông tương ứng nếu doanh nghiệp 

đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp/khu chế xuất/khu kinh tế/khu 

công nghệ cao): 

Khu công nghiệp  

Khu chế xuất  

Khu kinh tế  

Khu công nghệ cao  

    Doanh nghiệp xã hội (Đánh dấu X vào ô vuông nếu là doanh nghiệp xã hội) 

    Công ty chứng khoán/Công ty quản lý quỹ đầu tƣ chứng khoán/Công ty đầu 

tƣ chứng khoán: (Đánh dấu X nếu là Công ty chứng khoán/Công ty quản lý quỹ đầu tư 

chứng khoán/Công ty đầu tư chứng khoán và kê khai thêm các thông tin sau đây) 

Giấy phép thành lập và hoạt động số: … (nếu có) do Uỷ ban Chứng khoán Nhà 

nƣớc cấp ngày: …./…./….. 

- Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, phƣờng, 

thị trấn biên giới; xã, phƣờng, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hƣởng đến quốc 

phòng, an ninh
5
: Có              Không 

4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống 

ngành kinh tế của Việt Nam):  
 

STT Tên ngành Mã ngành 

Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh 

dấu X để chọn một trong các ngành, 

nghề đã kê khai) 

    

5. Vốn điều lệ: 

Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ):  .....................................................................  

Vốn điều lệ (bằng chữ; VNĐ): ....................................................................  

Giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền nƣớc ngoài (nếu có, bằng số, loại ngoại tệ):

 .............................................................................................................................  

                                                           
5
 Kê khai trong trƣờng hợp có nhà đầu tƣ nƣớc ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp dẫn 

đến thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. 
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Có hiển thị thông tin về giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền tệ nƣớc ngoài trên Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không?   Có              Không 

6. Nguồn vốn điều lệ: 
 

Loại nguồn vốn 

Số tiền (bằng số; VNĐ và giá 

trị tương đương theo đơn vị 

tiền nước ngoài, nếu có) 

Tỷ lệ (%) 

Vốn ngân sách nhà nƣớc   

Vốn tƣ nhân   

Vốn nƣớc ngoài   

Vốn khác   

Tổng cộng   

7. Thành viên công ty: kê khai theo Phụ lục I-6 ban hành kèm theo Thông tư số 

01/2021/TT-BKHĐT  

- Thông tin về ngƣời đại diện theo pháp luật/ngƣời đại diện theo uỷ quyền của thành 

viên là tổ chức (kê khai theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-

BKHĐT): Gửi kèm (nếu có). 

- Thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ (chỉ kê khai trong trường hợp 

thành viên là nhà đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định 

của Luật Đầu tư): 

Mã số dự án:  ...............................................................................................  

Ngày cấp:  ........./ ...... / ....... Cơ quan cấp:  ...................................................  

8. Ngƣời đại diện theo pháp luật
6
: 

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):  ................................. Giới tính:  .............  

Chức danh:  .................................................................................................  

Sinh ngày:  ......../ .... / ......... Dân tộc:  .....................  Quốc tịch:  ..................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:  

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: ………………………………………... 

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

Địa chỉ thƣờng trú: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

                                                           
6
 Ghi thông tin của tất cả ngƣời đại diện theo pháp luật trong trƣờng hợp công ty có nhiều hơn 01 ngƣời đại diện 

theo pháp luật. 
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Xã/Phƣờng/Thị trấn: ...................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...............................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Quốc gia: .....................................................................................................  

Địa chỉ liên lạc: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn: ...................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:……………. ...........................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Quốc gia:  ......................................................... ………………………….. 

Điện thoại (nếu có):  ......................... Email (nếu có): …………………… 

9. Thông tin đăng ký thuế: 
 

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế 

9.1 Thông tin về Giám đốc/Tổng giám đốc (nếu có): 

Họ và tên Giám đốc/Tổng giám đốc: ……………………………. 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

9.2 Thông tin về Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán (nếu có): 

Họ và tên Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán: ……………………… 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

9.3 Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo 

thuế khác địa chỉ trụ sở chính): 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……………… 

Xã/Phƣờng/Thị trấn: ………………………………………………… 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………… 

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………….. 

Điện thoại (nếu có): ………………….Fax (nếu có):……………….. 

Email (nếu có):……………………………………………………… 

9.4 Ngày bắt đầu hoạt động
7
 (trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu 

hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp thì không cần kê khai nội dung này): …../…../……. 

 

                                                           
7
 Trƣờng hợp doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau ngày bắt đầu hoạt động đã kê 

khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 
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9.5 Hình thức hạch toán (Đánh dấu X vào một trong hai ô “Hạch toán độc 

lập” hoặc “Hạch toán phụ thuộc”. Trường hợp tích chọn ô “Hạch 

toán độc lập” mà thuộc đối tượng phải lập và gửi báo cáo tài chính 

hợp nhất cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì tích chọn thêm 

ô “Có báo cáo tài chính hợp nhất”):  

Hạch toán độc lập   Có báo cáo tài chính hợp nhất 

Hạch toán phụ thuộc    
 

9.6 Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..
8
 

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán) 

9.7 Tổng số lao động (dự kiến): …………………………………  
 

9.8 Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M: 

Có Không 
 

9.9 Phƣơng pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)
9
: 

 Khấu trừ  

 Trực tiếp trên GTGT  

 Trực tiếp trên doanh số  

 Không phải nộp thuế GTGT  

10. Đăng ký sử dụng hóa đơn
10

: 
 

Tự in hóa đơn Đặt in hóa đơn 

Sử dụng hóa đơn điện tử Mua hóa đơn của cơ quan thuế 

11. Thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội
11

: 

Phƣơng thức đóng bảo hiểm xã hội (chọn 1 trong 3 phương thức): 
 

 

Lưu ý:  

- Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính là nông nghiệp, lâm 

nghiệp, ngƣ nghiệp, diêm nghiệp và trả lƣơng theo sản phẩm, theo khoán: có thể lựa 

                                                           
8
 - Trƣờng hợp niên độ kế toán theo năm dƣơng lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12.  

- Trƣờng hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dƣơng lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế 

toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý.  

- Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp. 
9
 Chỉ kê khai trong trƣờng hợp thành lập mới. Doanh nghiệp căn cứ vào quy định của pháp luật về thuế giá trị gia 

tăng và dự kiến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để xác định 01 trong 04 phƣơng pháp tính thuế giá trị gia tăng 

tại chỉ tiêu này. 
10

 Doanh nghiệp có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện về việc sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, 

mua hóa đơn của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật. Không kê khai trong trƣờng hợp thành lập doanh nghiệp 

trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. 
11

 Không kê khai trong trƣờng hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. 

Hàng tháng 03 tháng một lần 06 tháng một lần 
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chọn 1 trong 3 phƣơng thức đóng bảo hiểm xã hội: hàng tháng, 03 tháng một lần, 06 

tháng một lần. 

- Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính khác: đánh dấu vào 

phƣơng thức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng 

12. Thông tin về các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, đƣợc 

chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, tách, 

hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp): 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ..................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  ...............................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh 

nghiệp/mã số thuế): ……………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………………. 

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với doanh 

nghiệp bị chia, bị hợp nhất và các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh 

của doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất. 

13. Thông tin về hộ kinh doanh đƣợc chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường 

hợp thành lập công ty trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh): 

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): .................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh:  ............................................  

Ngày cấp:  ........./ ...... / ....... Nơi cấp:  ...........................................................  

Mã số thuế của hộ kinh doanh (chỉ kê khai MST 10 số):  ...........................  

Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh:  .....................................................................  

Tên chủ hộ kinh doanh:  ..............................................................................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được 

ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh): 

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được 

ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh):  ............................  

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

14. Thông tin về cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện đƣợc chuyển 

đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp xã hội trên cơ sở chuyển 

đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện): 

Tên cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện (ghi bằng chữ in hoa):  .....  

Số Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (Đối với cơ sở bảo trợ xã hội)/Số Giấy 

phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (Đối với quỹ xã hội/quỹ từ thiện):  ……… 

Ngày cấp: … /… /…… Nơi cấp: ……………………………………………………… 
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Mã số thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện (chỉ kê khai MST 

10 số):  .............................................................................................................. 

Địa chỉ trụ sở chính:  .......................................................................................  

Tên ngƣời đại diện cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện:  .................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi 

trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện): 

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân 

được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã 

hội/quỹ từ thiện):  .........................................................................................  

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

Trƣờng hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố 

nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

Tôi cam kết: 

- Là ngƣời có đầy đủ quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và đƣợc 

sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật; 

- Sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế 

theo đúng quy định của pháp luật
12

; 

- Chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của 

nội dung đăng ký doanh nghiệp trên. 
 

 
NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/ 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CỦA CÔNG TY 

(Ký và ghi họ tên)
13

 

                                                           
12

 Không kê khai trong trƣờng hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. 
13

 - Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.  

- Trƣờng hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi ngƣời đại diện theo pháp 

luật thì Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần này.  

- Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời đƣợc chỉ 

định ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục I-4 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________

 

……, ngày ……tháng …… năm …… 
 

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP 

CÔNG TY CỔ PHẦN 
 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phƣớc. 
 

Tôi là
1
 (ghi họ tên bằng chữ in hoa):  ................................... ……………  

 

Đăng ký công ty cổ phần do tôi là ngƣời đại diện theo pháp luật/Chủ 

tịch Hội đồng quản trị với các nội dung sau
2
: 

1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp): 

Thành lập mới  

Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp  

Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp  

Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp  

Thành lập trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp  

Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh
3
  

Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ 

xã hội/quỹ từ thiện
4 

 

2. Tên công ty: 

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):  ...........................  

Tên công ty viết bằng tiếng nƣớc ngoài (nếu có):  .....................................  

Tên công ty viết tắt (nếu có):  .....................................................................  

                                                           
1
 Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời 

đƣợc chỉ định kê khai thông tin vào phần này. 
2
 Trƣờng hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi ngƣời đại diện theo 

pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty sau chuyển đổi kê khai thông tin vào phần này. 
3, 4

 Trƣờng hợp đăng ký thành lập công ty cổ phần trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh/cơ sở bảo trợ xã 

hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện qua mạng thông tin điện tử thì ngƣời nộp hồ sơ scan Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh 

doanh/Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (đối với cơ sở bảo trợ xã hội)/Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ 

(đối với quỹ xã hội/quỹ từ thiện) trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và nộp trực tiếp bản 

chính Giấy này tới Phòng Đăng ký kinh doanh để đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại 

Điều 27 và Điều 28 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. 
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3. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...............................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Điện thoại:  ....................................................... Fax (nếu có):  ....................  

Email (nếu có):  ................................................ Website (nếu có):  .............  

- Doanh nghiệp nằm trong (Đánh dấu X vào ô vuông tương ứng nếu doanh 

nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp/khu chế xuất/khu 

kinh tế/khu công nghệ cao): 

Khu công nghiệp  

Khu chế xuất  

Khu kinh tế  

Khu công nghệ cao  

    Doanh nghiệp xã hội (Đánh dấu X vào ô vuông nếu là doanh nghiệp xã 

hội) 

    Công ty chứng khoán/Công ty quản lý quỹ đầu tƣ chứng khoán/Công ty 

đầu tƣ chứng khoán: (Đánh dấu X nếu là Công ty chứng khoán/Công ty quản lý 

quỹ đầu tư chứng khoán/Công ty đầu tư chứng khoán và kê khai thêm các thông 

tin sau đây) 

Giấy phép thành lập và hoạt động số: … (nếu có) do Uỷ ban Chứng khoán 

Nhà nƣớc cấp ngày: …./…./….. 

- Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, 

phƣờng, thị trấn biên giới; xã, phƣờng, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh 

hƣởng đến quốc phòng, an ninh
5
: Có      Không 

4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ 

thống ngành kinh tế Việt Nam):  

 

STT Tên ngành Mã ngành 

Ngành, nghề kinh doanh chính 

(đánh dấu X để chọn một trong 

các ngành, nghề đã kê khai) 

                                                           
5
 Kê khai trong trƣờng hợp có nhà đầu tƣ nƣớc ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh 

nghiệp dẫn đến thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. 
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5. Vốn điều lệ: 

Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ):  .....................................................................  

Vốn điều lệ (bằng chữ; VNĐ): ....................................................................  

Giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền nƣớc ngoài (nếu có, bằng số, loại 

ngoại tệ): ..............................................................................................................  

Có hiển thị thông tin về giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền tệ nƣớc ngoài trên 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không?   Có           Không  

6. Nguồn vốn điều lệ: 

 

Loại nguồn vốn 

Số tiền (bằng số; VNĐ và giá trị 

tương đương theo đơn vị tiền 

nước ngoài, nếu có) 

Tỷ lệ (%) 

Vốn ngân sách nhà nƣớc   

Vốn tƣ nhân   

Vốn nƣớc ngoài   

Vốn khác   

Tổng cộng   

7. Thông tin về cổ phần: 

Mệnh giá cổ phần (VNĐ): ...........................................................................  
 

STT Loại cổ phần Số lƣợng 
Giá trị (bằng 

số, VNĐ) 

Tỉ lệ so với 

vốn điều lệ 

(%) 

1 Cổ phần phổ thông    

2 Cổ phần ƣu đãi biểu quyết    

3 Cổ phần ƣu đãi cổ tức    

4 Cổ phần ƣu đãi hoàn lại    

5 Các cổ phần ƣu đãi khác    
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Tổng số    

Thông tin về cổ phần đƣợc quyền chào bán: 
 

STT Loại cổ phần đƣợc quyền chào bán Số lƣợng 

1 Cổ phần phổ thông  

2 Cổ phần ƣu đãi biểu quyết  

3 Cổ phần ƣu đãi cổ tức  

4 Cổ phần ƣu đãi hoàn lại  

5 Cổ phần ƣu đãi khác  

Tổng số  

8. Cổ đông sáng lập (kê khai theo Phụ lục I-7 ban hành kèm theo Thông tư 

số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (nếu có). 

- Thông tin về ngƣời đại diện theo pháp luật/ngƣời đại diện theo uỷ quyền của cổ 

đông sáng lập là tổ chức (kê khai theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư 

số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (nếu có). 

9. Cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài (kê khai theo Phụ lục I-8 ban hành 

kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (nếu có). 

- Thông tin về ngƣời đại diện theo pháp luật/ngƣời đại diện theo uỷ quyền của cổ 

đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài là tổ chức (kê khai theo Phụ lục I-10 ban hành kèm 

theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (nếu có). 

- Thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ (kê khai trong trường hợp 

cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

theo quy định của Luật Đầu tư): 

Mã số dự án:  ...............................................................................................  

Ngày cấp: ......... / ...... / ....... Cơ quan cấp:  ...................................................  

10. Ngƣời đại diện theo pháp luật
6
: 

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):  ....................................... Giới tính:  .......  

Chức danh:  .................................................................................................  

Sinh ngày:  ........ / .... / ......... Dân tộc:  .....................  Quốc tịch:  ..................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:  

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

                                                           
6
 Ghi thông tin của tất cả ngƣời đại diện theo pháp luật trong trƣờng hợp công ty có nhiều hơn 01 ngƣời 

đại diện theo pháp luật. 
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Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: ………………………………………... 

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

Địa chỉ thƣờng trú: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...............................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Quốc gia:  ....................................................................................................  

Địa chỉ liên lạc: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:………………………………. 

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Quốc gia:  ......................................................... …………………………... 

Điện thoại (nếu có):  ........................... Email (nếu có): …………………… 

11. Thông tin đăng ký thuế: 
 

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế 

11.1 Thông tin về Giám đốc/Tổng giám đốc (nếu có): 

Họ và tên Giám đốc/Tổng giám đốc: ……………………………. 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

11.2 Thông tin về Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán (nếu có): 

Họ và tên Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán: ………………………… 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

11.3 Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo 

thuế khác địa chỉ trụ sở chính): 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……………… 

Xã/Phƣờng/Thị trấn: ………………………………………………….  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………… 

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………….. 

Điện thoại (nếu có): ………………….Fax (nếu có):……………….. 

Email (nếu có):……………………………………………………… 
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11.4 Ngày bắt đầu hoạt động
7
 (trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu 

hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp thì không cần kê khai nội dung này): …../…../……. 

11.5 Hình thức hạch toán (Đánh dấu X vào một trong hai ô “Hạch toán 

độc lập” hoặc “Hạch toán phụ thuộc”. Trường hợp tích chọn ô 

“Hạch toán độc lập” mà thuộc đối tượng phải lập và gửi báo cáo tài 

chính hợp nhất cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì tích 

chọn thêm ô “Có báo cáo tài chính hợp nhất”):  

Hạch toán độc lập   Có báo cáo tài chính hợp nhất 

Hạch toán phụ thuộc    
 

11.6 Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..
8
 

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán) 

11.7 Tổng số lao động (dự kiến): …………………………………  

11.8 Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M: 

Có Không 
 

11.9 Phƣơng pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)
9
: 

 Khấu trừ  

 Trực tiếp trên GTGT  

 Trực tiếp trên doanh số  

 Không phải nộp thuế GTGT  

12. Đăng ký sử dụng hóa đơn
10

: 
 

Tự in hóa đơn Đặt in hóa đơn 

Sử dụng hóa đơn điện tử Mua hóa đơn của cơ quan thuế 

 

                                                           
7
 Trƣờng hợp doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau ngày bắt đầu hoạt động 

đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 
8
 - Trƣờng hợp niên độ kế toán theo năm dƣơng lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12.  

- Trƣờng hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dƣơng lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ 

kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý. 
9
 Chỉ kê khai trong trƣờng hợp thành lập mới. Doanh nghiệp căn cứ vào quy định của pháp luật về thuế 

giá trị gia tăng và dự kiến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để xác định 01 trong 04 phƣơng pháp tính 

thuế giá trị gia tăng tại chỉ tiêu này. 
10

 Doanh nghiệp có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện về việc sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện 

tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật. Không kê khai trong trƣờng hợp thành lập doanh 

nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. 
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13. Thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội
11

: 

Phƣơng thức đóng bảo hiểm xã hội (chọn 1 trong 3 phương thức): 

Hàng tháng 03 tháng một lần 06 tháng một lần 

Lưu ý:  

- Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính là nông nghiệp, lâm 

nghiệp, ngƣ nghiệp, diêm nghiệp và trả lƣơng theo sản phẩm, theo khoán: có thể 

lựa chọn 1 trong 3 phƣơng thức đóng bảo hiểm xã hội: hàng tháng, 03 tháng một 

lần, 06 tháng một lần. 

- Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính khác: đánh dấu vào 

phƣơng thức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng 

14. Thông tin về các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, đƣợc 

chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, 

tách, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp): 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ......................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  ...................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số 

doanh nghiệp/mã số thuế): ……………… Ngày cấp …/…/…… Nơi 

cấp: ………………. 

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với 

doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất và các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm 

kinh doanh của doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất. 

15. Thông tin về hộ kinh doanh đƣợc chuyển đổi (chỉ kê khai trong 

trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh): 

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):  ....................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh:  ................................................  

Ngày cấp: ......... / ...... / ....... Nơi cấp:  ..............................................................  

Mã số thuế của hộ kinh doanh (chỉ kê khai MST 10 số):  ...............................  

Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh:  .........................................................................  

Tên chủ hộ kinh doanh:  ..................................................................................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân 

được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh):  
 

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

                                                           
11

 Không kê khai trong trƣờng hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. 
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Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân 

được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh):  ...................  

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

16. Thông tin về cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện đƣợc 

chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp xã hội trên cơ 

sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện): 

Tên cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện (ghi bằng chữ in hoa):  .....  

Số Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (Đối với cơ sở bảo trợ xã hội)/Số 

Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (Đối với quỹ xã hội/quỹ từ 

thiện): ………… Ngày cấp: … /… /…… Nơi cấp:  ...................................................  

Mã số thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện (chỉ kê khai 

MST 10 số):  .....................................................................................................  

Địa chỉ trụ sở chính:  .......................................................................................  

Tên ngƣời đại diện cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện:  .................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân 

được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ 

từ thiện): 

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân 

được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã 

hội/quỹ từ thiện):  .......................................................................................... 

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

Trƣờng hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị quý Phòng đăng 

công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp. 

Tôi cam kết: 

- Là ngƣời có đầy đủ quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty 

và đƣợc sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật; 

- Sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan 

thuế theo đúng quy định của pháp luật
12

; 

- Chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung 

thực của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên. 

                                                           
12

 Không kê khai trong trƣờng hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. 
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NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/ 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY 

(Ký và ghi họ tên)
13

 

  

                                                           
13

 - Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.  

- Trƣờng hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi ngƣời đại diện theo 

pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần này.  

- Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời 

đƣợc chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục I-6 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN 

S

T

T 

Tên 

thành 

viên 

Ngày, 

tháng, 

năm 

sinh đối 

với 

thành 

viên là 

cá nhân 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Địa chỉ liên lạc 

đối với thành 

viên là cá 

nhân; địa chỉ 

trụ sở chính 

đối với thành 

viên là tổ chức 

Loại giấy tờ, 

số, ngày cấp, 

cơ quan cấp 

Giấy tờ pháp 

lý của cá 

nhân/tổ chức 

Vốn góp Thời 

hạn 

góp 

vốn
3 

Chữ 

ký 

của 

thành 

viên
4 

Ghi 

chú
 

Phần vốn góp1 

(bằng số; VNĐ và 

giá trị tương 

đương theo đơn vị 

tiền nước ngoài: 

bằng số, loại ngoại 

tệ, nếu có) 

Tỷ 

lệ 

(%) 

Loại tài 

sản, số 

lƣợng, giá 

trị tài sản 

góp vốn2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              
 

……, ngày……tháng……năm…… 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CỦA CÔNG TY 
(Ký và ghi họ tên)

5 

                                                           
1
 Ghi phần vốn góp của từng thành viên. Giá trị ghi bằng số theo đơn vị VNĐ và giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền nƣớc ngoài, ghi bằng số, loại ngoại tệ (nếu có). 

2
 Loại tài sản góp vốn bao gồm: Đồng Việt Nam; Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền đƣợc góp bằng mỗi loại ngoại tệ); Vàng; Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công 

nghệ, bí quyết kỹ thuật; Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lƣợng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản). 

Có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 
3 
- Trƣờng hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp, thời hạn góp vốn là thời hạn thành viên dự kiến hoàn thành việc góp vốn. 

- Trƣờng hợp đăng ký tăng vốn điều lệ, thời hạn góp vốn là thời điểm thành viên hoàn thành việc góp vốn. 

- Các trƣờng hợp khác ngoài các trƣờng hợp nêu trên, thành viên không cần kê khai thời hạn góp vốn. 
4
  - Thành viên là cá nhân ký trực tiếp vào phần này. 

- Đối với thành viên là tổ chức thì kê khai thêm thông tin ngƣời đại diện theo pháp luật hoặc ngƣời đại diện theo ủy quyền theo mẫu tại Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tƣ số 01/2021/TT-

BKHĐT. 

- Trƣờng hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thành viên có phần vốn góp không thay đổi không bắt buộc phải ký vào phần này. 

- Trƣờng hợp đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thì không cần chữ ký tại phần này. 
5
 - Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.  

- Trƣờng hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi ngƣời đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần 

này.  

- Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời đƣợc chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục I-7 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN 

STT Tên 

cổ 

đông 

sáng 

lập 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

đối với cổ 

đông 

sáng lập 

là cá nhân 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Địa chỉ liên lạc 

đối với CĐSL 

là cá nhân; địa 

chỉ trụ sở 

chính đối với 

CĐSL là tổ 

chức 

Loại giấy tờ, 

số, ngày cấp, 

cơ quan cấp 

Giấy tờ pháp 

lý của cá 

nhân/tổ chức 

Vốn góp
1
 Thời 

hạn 

góp 

vốn
3 
 

Chữ ký 

của cổ 

đông 

sáng 

lập
4 

Ghi 

chú
 

Tổng số cổ 

phần
 

Tỷ 

lệ 

(%) 

Loại cổ phần Loại tài 

sản, số 

lƣợng, giá 

trị tài sản 

góp vốn2 
Số 

lƣợng 

Giá 

trị 

Phổ thông …….. 

Số 

lƣợng 

Giá 

trị 

Số 

lƣợng 

Giá 

trị 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                   

   
……, ngày……tháng……năm…… 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY 
(Ký và ghi họ tên)

5
 

                                                           
1 

Ghi giá trị vốn cổ phần của từng cổ đông sáng lập. Tài sản hình thành giá trị vốn cổ phần của từng cổ đông sáng lập cần đƣợc liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn cổ phần; số lƣợng từng loại 

tài sản góp vốn cổ phần; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn cổ phần; thời điểm góp vốn cổ phần của từng loại tài sản. Giá trị ghi bằng số theo đơn vị VNĐ và giá trị tƣơng đƣơng theo đơn 

vị tiền nƣớc ngoài (ghi bằng số, loại ngoại tệ), nếu có. 
2
 Loại tài sản góp vốn bao gồm: Đồng Việt Nam; Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền đƣợc góp bằng mỗi loại ngoại tệ); Vàng; Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công 

nghệ, bí quyết kỹ thuật; Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lƣợng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản). 

Có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 
3 
Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, thời hạn góp vốn là thời hạn cổ đông sáng lập dự kiến hoàn thành việc góp vốn. Các trƣờng hợp khác không phải kê khai thời hạn góp vốn. 

4 
- Cổ đông sáng lập là cá nhân ký trực tiếp vào phần này. 

- Đối với cổ đông sáng lập là tổ chức thì kê khai thêm thông tin ngƣời đại diện theo pháp luật hoặc ngƣời đại diện theo ủy quyền theo mẫu tại Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tƣ số 01/2021/TT-

BKHĐT. 

- Trƣờng hợp đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thì không cần chữ ký tại phần này. 
5
 - Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.  

- Trƣờng hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi ngƣời đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần này.  

- Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời đƣợc chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục I-8 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LÀ NHÀ ĐẦU TƢ NƢỚC NGOÀI 

STT Tên 

cổ 

đông 

là nhà 

đầu tƣ 

nƣớc 

ngoài 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

của cổ 

đông là 

cá nhân 

nƣớc 

ngoài 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 
Địa chỉ liên lạc 

đối với CĐNN 

là cá nhân; Địa 

chỉ trụ sở chính 

đối với CĐNN 

là tổ chức 

Loại giấy tờ, 

số, ngày cấp, 

cơ quan cấp 

Giấy tờ pháp lý 

của cá nhân/tổ 

chức 

Vốn góp
1
 Thời 

hạn 

góp 

vốn
3 

Chữ ký của 

cổ đông là 

nhà đầu tƣ 

nƣớc 

ngoài
4 

Ghi 

chú
 

Tổng số cổ 

phần
 

Tỷ 

lệ 

(%) 

Loại cổ phần 
Loại tài 

sản, số 

lƣợng, 

giá trị tài 

sản góp 

vốn
2
 

Số 

lƣợng 

Giá 

trị 

Phổ thông 

 

…….. 

Số 

lƣợng 

Giá 

trị 

Số 

lƣợng 

Giá 

trị 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

                  

     
……, ngày……tháng……năm…… 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY 
(Ký và ghi họ tên)

5
 

                                                           
1 
Ghi giá trị vốn cổ phần của từng cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài. Tài sản hình thành giá trị vốn cổ phần của từng cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài cần đƣợc liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp 

vốn cổ phần; số lƣợng từng loại tài sản góp vốn cổ phần; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn cổ phần; thời điểm góp vốn cổ phần của từng loại tài sản. Giá trị ghi bằng số theo đơn vị VNĐ 

và giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền nƣớc ngoài (ghi bằng số, loại ngoại tệ), nếu có. 
2
 Loại tài sản góp vốn bao gồm: Đồng Việt Nam; Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền đƣợc góp bằng mỗi loại ngoại tệ); Vàng; Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công 

nghệ, bí quyết kỹ thuật; Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lƣợng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản). 

Có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 
3 
- Trƣờng hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp, thời hạn góp vốn là thời hạn cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài dự kiến hoàn thành việc góp vốn. 

- Trƣờng hợp đăng ký tăng vốn điều lệ, thời hạn góp vốn là thời điểm cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài hoàn thành việc góp vốn. 

- Các trƣờng hợp khác ngoài các trƣờng hợp nêu trên, cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài không cần kê khai thời hạn góp vốn.
 

4
 - Cổ đông là cá nhân nƣớc ngoài ký trực tiếp vào phần này. 

- Đối với cổ đông là tổ chức thì kê khai thêm thông tin ngƣời đại diện theo pháp luật hoặc ngƣời đại diện theo ủy quyền theo mẫu tại Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT. 

- Trƣờng hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cổ đông có giá trị vốn cổ phần không thay đổi không bắt buộc phải ký vào phần này. 

- Trƣờng hợp đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thì không cần chữ ký tại phần này.
 

5
 - Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.  

- Trƣờng hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi ngƣời đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần này.  

- Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời đƣợc chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục I-10 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  

DANH SÁCH NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO UỶ QUYỀN
141

  

STT Chủ sở 

hữu/Thành viên 

công ty 

TNHH/Cổ đông 

sáng lập/Cổ 

đông là tổ chức 

nƣớc ngoài 

Tên ngƣời 

đại diện theo 

pháp 

luật/ngƣời đại 

diện theo uỷ 

quyền 

Ngày, 

tháng, 

năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Địa chỉ 

liên lạc 

Số, ngày cấp, cơ 

quan cấp Giấy tờ 

pháp lý của cá 

nhân 

Vốn đƣợc uỷ quyền
142

 Chữ ký của 

ngƣời đại diện 

theo pháp 

luật/ngƣời đại 

diện theo uỷ 

quyền
143

 

Ghi chú
 

Tổng giá trị vốn đƣợc 

đại diện (bằng số; 

VNĐ và giá trị 

tương đương theo 

đơn vị tiền nước 

ngoài, nếu có) 

Tỷ lệ 

(%) 

Thời 

điểm đại 

diện phần 

vốn  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

          

 

  

 

  

 
……, ngày……tháng……năm…… 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/ 

CHỦ TỊCH CÔNG TY/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/ 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY 

(Ký và ghi họ tên)
144 

 

                                                           
141

 Áp dụng cho Chủ sở hữu/Thành viên công ty TNHH/Cổ đông sáng lập/Cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài là tổ chức. Doanh nghiệp lựa chọn kê khai ngƣời đại diện theo pháp luật hoặc 

ngƣời đại diện theo uỷ quyền. 
142

 Không phải kê khai phần này đối với trƣờng hợp kê khai ngƣời đại diện theo pháp luật. 
143

 Ngƣời đƣợc kê khai thông tin ký vào phần này.  

Ngƣời đại diện theo uỷ quyền không thay đổi không bắt buộc phải ký vào phần này. 

Trƣờng hợp đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thì không cần chữ ký tại phần này. 
144

 - Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.  

- Trƣờng hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi ngƣời đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch công ty/Chủ tịch Hội đồng thành viên/Chủ tịch Hội đồng 

quản trị của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần này.  

- Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời đƣợc chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục II-26 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  
 TÊN DOANH NGHIỆP 

 

Số: ………….. 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

……, ngày…… tháng…… năm …… 

CAM KẾT THỰC HIỆN MỤC TIÊU XÃ HỘI, MÔI TRƢỜNG 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phƣớc 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ...................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  .................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số 

doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ……… 

(Không ghi các thông tin về doanh nghiệp trong trường hợp nộp cùng hồ sơ 

đăng ký thành lập doanh nghiệp mới) 

Chúng tôi, những ngƣời ký tên dƣới đây đã đọc và nhận thức đƣợc các 

quyền và nghĩa vụ đối với chủ doanh nghiệp, chủ sở hữu, thành viên, cổ đông và 

doanh nghiệp xã hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các nghị định 

hƣớng dẫn thi hành; và thực hiện đúng và đầy đủ các hoạt động vì Mục tiêu xã 

hội, môi trƣờng nhƣ cam kết sau đây: 

1. Mục tiêu xã hội, môi trƣờng và phƣơng thức giải quyết: 

(Doanh nghiệp có thể điền nội dung trong Bản cam kết này hoặc viết thành văn 

bản riêng rồi đính kèm Bản cam kết này) 

Các vấn đề xã hội, môi trƣờng mà 

doanh nghiệp nhằm giải quyết 

Phƣơng thức, cách thức kinh doanh của 

doanh nghiệp 

(Miêu tả các vấn đề bất cập về xã 

hội, môi trường mà doanh nghiệp 

mong muốn giải quyết thông qua 

các hoạt động kinh doanh) 

 (Miêu tả cách thức, phương thức kinh 

doanh mà doanh nghiệp dự kiến tiến hành, 

như: sản phẩm, dịch vụ là gì, doanh thu 

đến từ đâu? Có thể nêu các chỉ số kinh tế, 

xã hội, môi trường (định tính/định lượng) 

dự kiến đạt được? Nêu nhóm đối tượng 

hưởng lợi. Lý giải tại sao hoạt động kinh 

doanh của doanh nghiệp lại góp phần giải 

quyết các vấn đề xã hội, môi trường như 

miêu tả tại cột bên.) 
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2. Thời hạn thực hiện các hoạt động nhằm Mục tiêu giải quyết các vấn đề 

xã hội, môi trƣờng: 
(Doanh nghiệp đánh dấu vào 1 trong 2 lựa chọn) 

  Không thời hạn. 

  …………..năm kể từ [ngày/tháng/năm]: .... /..../………... 

3. Mức lợi nhuận hằng năm doanh nghiệp giữ lại để tái đầu tƣ cho các Mục 

tiêu xã hội, môi trƣờng đã đăng ký: 

(Theo điểm c khoản 1 Điều 10 Luật Doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải giữ lại 

ít nhất 51% tổng lợi nhuận sau thuế hằng năm của doanh nghiệp để tái đầu tư 

nhằm thực hiện mục tiêu đã đăng ký). 

Doanh nghiệp giữ lại: ……………………..% tổng lợi nhuận (trong trƣờng hợp 

doanh nghiệp có lợi nhuận). 

4. Nguyên tắc và phƣơng thức xử lý số dƣ tài trợ, viện trợ khi doanh nghiệp 

giải thể hoặc hết hạn cam kết thực hiện Mục tiêu xã hội, môi trƣờng trong 

trƣờng hợp doanh nghiệp có nhận viện trợ, tài trợ: 

 ................................................................................................................................. 

 ................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................  

Trƣờng hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng 

tải Cam kết này trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính 

hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Cam kết này. 
 

NGƢỜI CAM KẾT  

(Ký và ghi họ tên)1  

                                                           
1
 1. Trƣờng hợp bản Cam kết này nộp cùng hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mới thì những ngƣời ký cam kết là: 

a. Đối với doanh nghiệp tƣ nhân: Chủ doanh nghiệp tƣ nhân. 

b. Đối với công ty hợp danh: Các thành viên hợp danh. 

c. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn: 

- Các thành viên là cá nhân; 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật hoặc ngƣời đại diện theo ủy quyền đối với thành viên là tổ chức. 

d. Đối với công ty cổ phần. 

- Cổ đông sáng lập là cá nhân. Cổ đông khác là cá nhân, nếu cổ đông này đồng ý với nội dung cam kết 

trên và mong muốn ký vào bản cam kết này cùng với cổ đông sáng lập; 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật hoặc ngƣời đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông sáng lập là tổ chức;  

- Ngƣời đại diện theo pháp luật hoặc ngƣời đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông khác là tổ chức, nếu cổ 

đông này đồng ý với nội dung cam kết trên và mong muốn ký vào bản cam kết này cùng với cổ đông sáng lập. 

2. Trƣờng hợp bản Cam kết này nộp sau khi doanh nghiệp đã đƣợc đăng ký và thành lập, thì ngƣời sau 

đây ký và ghi họ tên: 

- Đối với doanh nghiệp tƣ nhân: Chủ doanh nghiệp tƣ nhân; 

- Đối với công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần: Ngƣời đại diện theo pháp luật. 

3. Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời 

đƣợc chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 
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58. Đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty đƣợc thành lập trên cơ 

sở tách công ty. Mã số TTHC: 2.002083.000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

1. Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần có thể tách bằng cách 

chuyển một phần tài sản, quyền, nghĩa vụ, thành viên, cổ đông của công ty hiện 

có (sau đây gọi là công ty bị tách) để thành lập một hoặc một số công ty trách 

nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần mới (sau đây gọi là công ty đƣợc tách) mà 

không chấm dứt tồn tại của công ty bị tách. 

2. Công ty bị tách phải đăng ký thay đổi vốn điều lệ, số lƣợng thành viên, 

cổ đông tƣơng ứng với phần vốn góp, cổ phần và số lƣợng thành viên, cổ đông 

giảm xuống (nếu có); đồng thời đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty đƣợc 

tách. 

3. Thủ tục tách công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần đƣợc quy 

định nhƣ sau: 

a) Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông 

của công ty bị tách thông qua nghị quyết, quyết định tách công ty theo quy định 

của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. Nghị quyết, quyết định tách công ty 

phải gồm các nội dung chủ yếu sau: tên, địa chỉ trụ sở chính của công ty bị tách; 

tên công ty đƣợc tách sẽ thành lập; phƣơng án sử dụng lao động; cách thức tách 

công ty; giá trị tài sản, quyền và nghĩa vụ đƣợc chuyển từ công ty bị tách sang 

công ty đƣợc tách; thời hạn thực hiện tách công ty. Nghị quyết, quyết định tách 

công ty phải đƣợc gửi đến tất cả chủ nợ và thông báo cho ngƣời lao động biết 

trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày ra quyết định hoặc thông qua nghị quyết; 

b) Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc cổ đông của công ty đƣợc tách 

thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch 

công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký 

doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp. 

4. Sau khi đăng ký doanh nghiệp, công ty bị tách và công ty đƣợc tách 

phải cùng liên đới chịu trách nhiệm về các nghĩa vụ, các khoản nợ chƣa thanh 

toán, hợp đồng lao động và nghĩa vụ tài sản khác của công ty bị tách, trừ trƣờng 

hợp công ty bị tách, công ty đƣợc tách, chủ nợ, khách hàng và ngƣời lao động 

của công ty bị tách có thỏa thuận khác. Các công ty đƣợc tách đƣơng nhiên kế 

thừa toàn bộ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp đƣợc phân chia theo nghị 

quyết, quyết định tách công ty. 

5. Hồ sơ, trình tự, thủ tục tách doanh nghiệp xã hội thực hiện theo quy 

định về tách doanh nghiệp. 

Cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính theo 01 trong các cách thức 

nhƣ sau: 

* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng:  

- Bƣớc 1: Ngƣời nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác 

thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí 
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đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Bƣớc 2: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, ngƣời 

nộp hồ sơ sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng 

thông tin điện tử. 

- Bƣớc 3: Trong thời gian 02 ngày làm việc, trƣờng hợp hồ sơ đủ điều 

kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp đăng 

ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh 

nghiệp. Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đủ điều kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng 

Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp 

để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh 

doanh:  

- Bƣớc 1: Ngƣời nộp hồ sơ sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê 

khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí đăng ký doanh nghiệp theo quy 

trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn) . Trƣờng hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng 

ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh 

doanh, văn bản ủy quyền phải có thông tin liên hệ của ngƣời ủy quyền để xác 

thực việc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử. 

- Bƣớc 2: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời nộp hồ sơ sẽ 

nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện 

tử. 

- Bƣớc 3: Trong thời gian 02 ngày làm việc, Phòng Đăng ký kinh doanh 

cấp đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp trong trƣờng hợp hồ sơ đủ điều 

kiện và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng 

hợp hồ sơ chƣa đủ điều kiện, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua 

mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

* Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp:  

- Việc đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp đƣợc thực hiện tại 

thời điểm doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.  

b) Cách thức thực hiện:  

Ngƣời thành lập doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ủy quyền thực hiện đăng 

ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo phƣơng thức Đăng ký 

doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử tại: Địa chỉ: 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn  

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ:  

Đăng ký doanh nghiệp đối với các công ty được thành lập trên cơ sở tách 

công ty 
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(i) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, 

công ty cổ phần của công ty đƣợc tách (công ty mới) (Điều 23, Điều 24 Nghị 

định số 01/2021/NĐ-CP). 

* Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên: 

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. 

- Điều lệ công ty.  

- Bản sao các giấy tờ sau đây: 

+Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với ngƣời đại diện theo pháp luật của 

doanh nghiệp; 

+Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy 

tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trƣờng hợp chủ 

sở hữu công ty là Nhà nƣớc); Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với ngƣời đại diện 

theo ủy quyền và văn bản cử ngƣời đại diện theo ủy quyền. 

Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nƣớc ngoài thì bản sao giấy tờ pháp 

lý của tổ chức phải đƣợc hợp pháp hóa lãnh sự; 

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ đối với trƣờng hợp doanh nghiệp đƣợc 

thành lập bởi nhà đầu tƣ nƣớc ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tƣ nƣớc 

ngoài theo quy định tại Luật Đầu tƣ và các văn bản hƣớng dẫn thi hành. 

* Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên 

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. 

- Điều lệ công ty.  

- Danh sách thành viên.  

- Bản sao các giấy tờ sau đây: 

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với ngƣời đại diện theo pháp luật của 

doanh nghiệp; 

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty; Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức đối với thành viên; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với ngƣời đại 

diện theo ủy quyền của thành viên và văn bản cử ngƣời đại diện theo ủy quyền; 

+ Đối với thành viên là tổ chức nƣớc ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của 

tổ chức phải đƣợc hợp pháp hóa lãnh sự; 

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ đối với trƣờng hợp doanh nghiệp đƣợc 

thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tƣ nƣớc ngoài hoặc tổ chức kinh 

tế có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài theo quy định tại Luật Đầu tƣ và các văn bản hƣớng 

dẫn thi hành. 

* Đăng ký thành lập công ty cổ phần: 

 - Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; 

- Điều lệ công ty;  

- Danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc 

ngoài. 
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- Bản sao các giấy tờ sau đây: 

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với ngƣời đại diện theo pháp luật của 

doanh nghiệp; 

+ Giấy tờ pháp lý của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài 

là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc 

ngoài là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với ngƣời đại diện theo ủy 

quyền của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài là tổ chức và văn 

bản cử ngƣời đại diện theo ủy quyền. 

Đối với cổ đông là tổ chức nƣớc ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ 

chức phải đƣợc hợp pháp hóa lãnh sự; 

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ đối với trƣờng hợp doanh nghiệp đƣợc 

thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tƣ nƣớc ngoài hoặc tổ chức kinh 

tế có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài theo quy định tại Luật Đầu tƣ và các văn bản hƣớng 

dẫn thi hành. 

 (ii) Nghị quyết, quyết định về việc tách công ty theo quy định tại Điều 

199 Luật Doanh nghiệp. 

(iii) Bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách 

nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty 

cổ phần về việc tách công ty. 

Trường hợp thành lập doanh nghiệp xã hội mới trên cơ sở tách doanh 

nghiệp, hồ sơ phải có thêm Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trƣờng quy 

định tại khoản 1 Điều 28 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP. 

(i) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, 

công ty cổ phần của công ty đƣợc tách (công ty mới) (Điều 23, Điều 24 Nghị 

định số 01/2021/NĐ-CP). 

* Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên: 

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. 

- Điều lệ công ty.  

- Bản sao các giấy tờ sau đây: 

+Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với ngƣời đại diện theo pháp luật của 

doanh nghiệp; 

+Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy 

tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trƣờng hợp chủ 

sở hữu công ty là Nhà nƣớc); Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với ngƣời đại diện 

theo ủy quyền và văn bản cử ngƣời đại diện theo ủy quyền. 

Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nƣớc ngoài thì bản sao giấy tờ pháp 

lý của tổ chức phải đƣợc hợp pháp hóa lãnh sự; 

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ đối với trƣờng hợp doanh nghiệp đƣợc 

thành lập bởi nhà đầu tƣ nƣớc ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tƣ nƣớc 

ngoài theo quy định tại Luật Đầu tƣ và các văn bản hƣớng dẫn thi hành. 

* Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên 
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- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. 

- Điều lệ công ty.  

- Danh sách thành viên.  

- Bản sao các giấy tờ sau đây: 

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với ngƣời đại diện theo pháp luật của 

doanh nghiệp; 

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty; Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức đối với thành viên; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với ngƣời đại 

diện theo ủy quyền của thành viên và văn bản cử ngƣời đại diện theo ủy quyền; 

+ Đối với thành viên là tổ chức nƣớc ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của 

tổ chức phải đƣợc hợp pháp hóa lãnh sự; 

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ đối với trƣờng hợp doanh nghiệp đƣợc 

thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tƣ nƣớc ngoài hoặc tổ chức kinh 

tế có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài theo quy định tại Luật Đầu tƣ và các văn bản hƣớng 

dẫn thi hành. 

* Đăng ký thành lập công ty cổ phần: 

 - Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; 

- Điều lệ công ty;  

- Danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc 

ngoài. 

- Bản sao các giấy tờ sau đây: 

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với ngƣời đại diện theo pháp luật của 

doanh nghiệp; 

+ Giấy tờ pháp lý của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài 

là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc 

ngoài là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với ngƣời đại diện theo ủy 

quyền của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài là tổ chức và văn 

bản cử ngƣời đại diện theo ủy quyền. 

Đối với cổ đông là tổ chức nƣớc ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ 

chức phải đƣợc hợp pháp hóa lãnh sự; 

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ đối với trƣờng hợp doanh nghiệp đƣợc 

thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tƣ nƣớc ngoài hoặc tổ chức kinh 

tế có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài theo quy định tại Luật Đầu tƣ và các văn bản hƣớng 

dẫn thi hành. 

 (ii) Nghị quyết, quyết định về việc tách công ty theo quy định tại Điều 

199 Luật Doanh nghiệp. 

(iii) Bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách 

nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty 

cổ phần về việc tách công ty. 

(iv) Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trƣờng quy định tại khoản 1 
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Điều 28 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP. 

Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy 

quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp: 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá 

nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ 

pháp lý của cá nhân đƣợc ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải 

công chứng, chứng thực. 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung 

cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký 

doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ 

tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân 

ngƣời đƣợc giới thiệu. 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bƣu chính không 

phải là bƣu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy 

quyền thực hiện nhƣ Trƣờng hợp ủy quyền cho tổ chức.  

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

đƣợc văn bản đề nghị. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - 

Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế 

hoạch và Đầu tƣ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

- Các công ty mới (công ty đƣợc tách) đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp. 

h) Phí:  

- Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: 100.000 đồng/lần (Thông 

tƣ số 47/2019/TT-BTC).  

- Ngƣời nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp phí công bố nội dung đăng 

ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng hợp 

doanh nghiệp không đƣợc cấp đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ đƣợc 

hoàn trả phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Biểu mẫu trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty TNHH, công 

ty cổ phần của công ty đƣợc tách (công ty mới): tƣơng tự nhƣ các hồ sơ đăng ký 

thành lập mới. 
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* Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên: 

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một thành viên (Phụ 

lục I-2, Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT); 

- Danh sách ngƣời đại diện theo pháp luật/ngƣời đại diện theo ủy quyền 

(trong trƣờng hợp chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên là tổ chức, Phụ lục 

I-10, Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT); 

- Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trƣờng (trƣờng hợp thành lập 

doanh nghiệp xã hội mới trên cơ sở tách doanh nghiệp, Phụ lục II-26, Thông tƣ 

số 01/2021/TT-BKHĐT). 

* Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên: 

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở 

lên (Phụ lục I-3, Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT); 

- Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục I-6, 

Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT); 

- Danh sách ngƣời đại diện theo pháp luật/ngƣời đại diện theo ủy quyền 

(trong trƣờng hợp thành viên công ty TNHH hai thành viên là tổ chức, Phụ lục I-

10, Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT); 

- Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trƣờng (trƣờng hợp thành lập 

doanh nghiệp xã hội mới trên cơ sở tách doanh nghiệp, Phụ lục II-26, Thông tƣ 

số 01/2021/TT-BKHĐT). 

* Đăng ký thành lập công ty cổ phần: 

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần (Phụ lục I-4, Thông 

tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT); 

- Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần (Phụ lục I-7, Thông tƣ số 

01/2021/TT-BKHĐT); 

- Danh sách cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài (Phụ lục I-8, Thông tƣ số 

01/2021/TT-BKHĐT); 

- Danh sách ngƣời đại diện theo pháp luật/ngƣời đại diện theo ủy quyền 

(trong trƣờng hợp cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài là tổ 

chức, Phụ lục I-10, Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT); 

- Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trƣờng (trƣờng hợp thành lập 

doanh nghiệp xã hội mới trên cơ sở tách doanh nghiệp, Phụ lục II-26, Thông tƣ 

số 01/2021/TT-BKHĐT). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: 

(i) Doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có 

đủ các điều kiện sau: 

- Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tƣ kinh doanh; 

- Tên của doanh nghiệp đƣợc đặt theo đúng quy định tại các điều 37, 38, 

39 và 41 của Luật Doanh nghiệp; 

- Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ; 
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- Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về phí 

và lệ phí. 

(ii) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đƣợc chấp thuận khi có 

đầy đủ các yêu cầu sau:  

- Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó đƣợc kê khai đầy đủ 

theo quy định nhƣ hồ sơ bằng bản giấy và đƣợc thể hiện dƣới dạng văn bản điện 

tử. Tên văn bản điện tử phải đƣợc đặt tƣơng ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ 

bằng bản giấy. Ngƣời có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp 

hoặc cá nhân khác ký tên trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có thể sử dụng chữ 

ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và 

quét (scan) văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị 

định số 01/2021/NĐ-CP; 

- Các thông tin đăng ký doanh nghiệp đƣợc kê khai trên cổng thông tin 

quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải đầy đủ và chính xác theo các thông tin 

trong hồ sơ bằng bản giấy; có bao gồm thông tin về số điện thoại, thƣ điện tử 

của ngƣời nộp hồ sơ; 

- Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử phải đƣợc xác 

thực bằng chữ ký số hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của ngƣời có thẩm 

quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ngƣời có 

thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ủy quyền thực hiện thủ 

tục đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký 

doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có các giấy tờ, tài liệu 

quy định tại Điều 12 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP. 

(iii) Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng 

ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, nghị 

quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Việc đóng 

dấu đối với các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo 

quy định của pháp luật có liên quan. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh 

nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục I-2 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________

 

……, ngày ……tháng …… năm …… 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phƣớc 
 

Tôi là
1
 (ghi họ tên bằng chữ in hoa):  ..................................... …………...  

 

Đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tôi  

là ngƣời đại diện theo pháp luật/Chủ tịch công ty/Chủ tịch Hội đồng thành 

viên
2
 với các nội dung sau: 

1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp): 

Thành lập mới  

Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp  

Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp  

Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp  

Thành lập trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp  

Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh
3
   

Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ 

xã hội/quỹ từ thiện
4 

 

2. Tên công ty: 

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):  ...........................  

                                                           
1
 Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời 

đƣợc chỉ định kê khai thông tin vào phần này. 
2
 Trƣờng hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi ngƣời đại diện theo 

pháp luật thì Chủ tịch công ty/Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty sau chuyển đổi kê khai thông tin vào 

phần này. 
3
 
, 4

 Trƣờng hợp đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh/cơ 

sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện qua mạng thông tin điện tử thì ngƣời nộp hồ sơ scan Giấy chứng nhận đăng 

ký hộ kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (đối với cơ sở bảo trợ xã hội)/Giấy phép thành lập và công nhận 

điều lệ quỹ (đối với quỹ xã hội/quỹ từ thiện) trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và nộp trực 

tiếp bản chính Giấy này tới Phòng Đăng ký kinh doanh để đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy 

định tại Điều 27 và Điều 28 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. 
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Tên công ty viết bằng tiếng nƣớc ngoài (nếu có):  .....................................  

Tên công ty viết tắt (nếu có):  .....................................................................  

3. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...............................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Điện thoại:  ....................................................... Fax (nếu có):  ....................  

Email (nếu có):  ................................................ Website (nếu có):  .............  

- Doanh nghiệp nằm trong (Đánh dấu X vào ô vuông tương ứng nếu doanh 

nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp/khu chế xuất/khu 

kinh tế/khu công nghệ cao): 

Khu công nghiệp  

Khu chế xuất  

Khu kinh tế  

Khu công nghệ cao  

    Doanh nghiệp xã hội (Đánh dấu X vào ô vuông nếu là doanh nghiệp xã 

hội) 

    Công ty chứng khoán/Công ty quản lý quỹ đầu tƣ chứng khoán/Công ty 

đầu tƣ chứng khoán: (Đánh dấu X nếu là Công ty chứng khoán/Công ty quản lý 

quỹ đầu tư chứng khoán/Công ty đầu tư chứng khoán và kê khai thêm các thông 

tin sau đây) 

Giấy phép thành lập và hoạt động số: … (nếu có) do Uỷ ban Chứng khoán 

Nhà nƣớc cấp ngày: …./…./….. 

 - Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, 

phƣờng, thị trấn biên giới; xã, phƣờng, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh 

hƣởng đến quốc phòng, an ninh
5
:  Có            Không 

4. Ngành, nghề kinh doanh
 
(ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ 

thống ngành kinh tế của Việt Nam):  
 

STT Tên ngành Mã ngành 

Ngành, nghề kinh doanh chính 

(đánh dấu X để chọn một trong 

các ngành, nghề đã kê khai) 

    

5. Chủ sở hữu: 
                                                           

5
 Kê khai trong trƣờng hợp có nhà đầu tƣ nƣớc ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh 

nghiệp dẫn đến thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. 
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a) Đối với chủ sở hữu là cá nhân: 

- Thông tin về chủ sở hữu: 

Họ tên chủ sở hữu (ghi bằng chữ in hoa):  ........................... Giới tính: .....  

Sinh ngày:  ........ / .... / ......... Dân tộc:  .....................  Quốc tịch:  ..................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:  

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):…… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: ………………………………………... 

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

Địa chỉ thƣờng trú: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...............................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Quốc gia:  ....................................................................................................  

Địa chỉ liên lạc: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...............................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Quốc gia:  ....................................................................................................  

Điện thoại (nếu có):  ........................... Email (nếu có):  ..............................  

- Thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ (chỉ kê khai nếu chủ sở hữu 

là nhà đầu tư nước ngoài): 

Mã số dự án:  ...............................................................................................  

Ngày cấp: ......... / ...... / ....... Cơ quan cấp:  ...................................................  

b) Đối với chủ sở hữu là tổ chức: 

- Thông tin về chủ sở hữu: 

Tên tổ chức (ghi bằng chữ in hoa):  ............................................................  

Mã số doanh nghiệp/Số Quyết định thành lập:  ..........................................  

Ngày cấp: ......... / ...... / ....... Nơi cấp:  ..........................................................  

Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  
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Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...............................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Quốc gia:  ....................................................................................................  

Điện thoại (nếu có):  ......................................... Fax (nếu có):  ....................  

Email (nếu có):  ................................................ Website (nếu có):  .............  

- Thông tin về ngƣời đại diện theo pháp luật/ngƣời đại diện theo uỷ quyền (kê 

khai  theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): 

Gửi kèm. 

- Thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ (chỉ kê khai nếu chủ sở hữu 

là nhà đầu tư nước ngoài): 

Mã số dự án:……………………………………………………………… 

Ngày cấp: ......... / ...... / ....... Cơ quan cấp:  ...................................................  

- Mô hình tổ chức công ty: 

Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc  

Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc  

6. Vốn điều lệ: 

Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ):  .....................................................................  

Vốn điều lệ (bằng chữ; VNĐ): ....................................................................  

Giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền nƣớc ngoài (nếu có, bằng số, loại 

ngoại tệ): ..............................................................................................................  

Có hiển thị thông tin về giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền tệ nƣớc ngoài trên 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không?     Có           Không  

7. Nguồn vốn điều lệ: 
 

Loại nguồn vốn 

Số tiền (bằng số; VNĐ và giá trị 

tương đương theo đơn vị tiền nước 

ngoài, nếu có) 

Tỷ lệ 

(%) 

Vốn ngân sách nhà nƣớc   

Vốn tƣ nhân   

Vốn nƣớc ngoài   

Vốn khác   

Tổng cộng   
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8. Tài sản góp vốn: 
 

STT Tài sản góp vốn 

Giá trị vốn của từng tài 

sản trong vốn điều lệ 

(bằng số, VNĐ) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Đồng Việt Nam   

2 Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi 

rõ loại ngoại tệ, số tiền được 

góp bằng mỗi loại ngoại tệ) 

  

3 Vàng   

4 Quyền sử dụng đất   

5 Quyền sở hữu trí tuệ   

6 Các tài sản khác (ghi rõ loại 

tài sản, số lượng và giá trị 

còn lại của mỗi loại tài sản, 

có thể lập thành danh mục 

riêng kèm theo hồ sơ đăng ký 

doanh nghiệp) 

  

Tổng số   

9. Ngƣời đại diện theo pháp luật
6
:  

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):  ..................................... Giới tính:  .........  

Chức danh:  .................................................................................................  

Sinh ngày:  ........ / .... / ......... Dân tộc:  .....................  Quốc tịch:  ..................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:  

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: ………………………………………... 

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

Địa chỉ thƣờng trú: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...............................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Quốc gia:  ....................................................................................................  

                                                           
6
 Ghi thông tin của tất cả ngƣời đại diện theo pháp luật trong trƣờng hợp công ty có nhiều hơn 01 ngƣời 

đại diện theo pháp luật. 
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Địa chỉ liên lạc: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...............................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Quốc gia:  ....................................................................................................  

Điện thoại (nếu có):  ....................... Email (nếu có):  ..................................  

10. Thông tin đăng ký thuế: 
 

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế 

10.1 Thông tin về Giám đốc/Tổng giám đốc (nếu có): 

Họ và tên Giám đốc/Tổng giám đốc: ……………………………. 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

10.2 Thông tin về Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán (nếu có): 

Họ và tên Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán: ………………………… 

Điện thoại: ……………………………………………………………... 

10.3 Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo 

thuế khác địa chỉ trụ sở chính): 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:............................ 

Xã/Phƣờng/Thị trấn: ………………………………………………….  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………… 

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………….. 

Điện thoại (nếu có): …………………Fax (nếu có): ……………..…… 

Email (nếu có): ………………………………………………………… 

10.4 Ngày bắt đầu hoạt động
7
 (trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu 

hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp thì không cần kê khai nội dung này): …../…../……. 

10.5 Hình thức hạch toán (Đánh dấu X vào một trong hai ô “Hạch toán độc 

lập” hoặc “Hạch toán phụ thuộc”. Trường hợp tích chọn ô “Hạch 

toán độc lập” mà thuộc đối tượng phải lập và gửi báo cáo tài chính 

hợp nhất cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì tích chọn thêm 

ô “Có báo cáo tài chính hợp nhất”):  

Hạch toán độc lập   Có báo cáo tài chính hợp nhất 

Hạch toán phụ thuộc    
 

                                                           
7
 Trƣờng hợp doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau ngày bắt đầu hoạt động 

đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 
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10.6 Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..
8
 

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán) 

10.7 Tổng số lao động (dự kiến): ……………………………………………  

 

10.8 Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M: 

Có Không 
 

10.9 Phƣơng pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)
9
: 

 Khấu trừ  

 Trực tiếp trên GTGT  

 Trực tiếp trên doanh số  

 Không phải nộp thuế GTGT  

 

11. Đăng ký sử dụng hóa đơn
10

: 
 

Tự in hóa đơn Đặt in hóa đơn 

Sử dụng hóa đơn điện tử Mua hóa đơn của cơ quan thuế 

12. Thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội
11

: 

Phƣơng thức đóng bảo hiểm xã hội (chọn 1 trong 3 phương thức): 
 

Hàng tháng 03 tháng một lần 06 tháng một lần 
 

Lưu ý:  

- Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính là nông nghiệp, lâm 

nghiệp, ngƣ nghiệp, diêm nghiệp và trả lƣơng theo sản phẩm, theo khoán: có thể 

lựa chọn 1 trong 3 phƣơng thức đóng bảo hiểm xã hội: hàng tháng, 03 tháng một 

lần, 06 tháng một lần. 

- Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính khác: đánh dấu vào 

phƣơng thức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng. 

                                                           
8
 - Trƣờng hợp niên độ kế toán theo năm dƣơng lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12.  

- Trƣờng hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dƣơng lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ 

kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý.  

- Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp. 
9
 Chỉ kê khai trong trƣờng hợp thành lập mới. Doanh nghiệp căn cứ vào quy định của pháp luật về thuế 

giá trị gia tăng và dự kiến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để xác định 01 trong 04 phƣơng pháp tính 

thuế giá trị gia tăng tại chỉ tiêu này. 
10

 Doanh nghiệp có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện về việc sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện 

tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật. Không kê khai trong trƣờng hợp thành lập doanh 

nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. 
11

 Không kê khai trong trƣờng hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. 
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13. Thông tin về các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, đƣợc 

chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, 

tách, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp): 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ..................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  ...............................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số 

doanh nghiệp/mã số thuế): ……………… Ngày cấp …/…/…… Nơi 

cấp: ………………. 

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với 

doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất và các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm 

kinh doanh của doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất. 

14. Thông tin về hộ kinh doanh đƣợc chuyển đổi (chỉ kê khai trong 

trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh): 

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):  ....................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh:  ................................................  

Ngày cấp: ......... / ...... / ....... Nơi cấp:  ..............................................................  

Mã số thuế của hộ kinh doanh (chỉ kê khai MST 10 số):  ...............................  

Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh:  .........................................................................  

Tên chủ hộ kinh doanh:  ..................................................................................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân 

được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh): 

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân 

được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh):  ...................  

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

15. Thông tin về cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện đƣợc 

chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp xã hội trên cơ 

sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện): 

Tên cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện (ghi bằng chữ in hoa):  .....  

Số Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (Đối với cơ sở bảo trợ xã hội)/Số 

Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (Đối với quỹ xã hội/quỹ từ 

thiện): ……… Ngày cấp: … /… /…… Nơi cấp:  ...................................................  

Mã số thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện (chỉ kê khai 

MST 10 số):  .....................................................................................................  

Địa chỉ trụ sở chính:  .......................................................................................  

Tên ngƣời đại diện cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện:  .................  
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Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân 

được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ 

từ thiện): 

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân 

được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã 

hội/quỹ từ thiện):  .......................................................................................... 

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

Trƣờng hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng 

công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp. 

Tôi cam kết: 

- Là ngƣời có đầy đủ quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và 

đƣợc sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật; 

- Sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan 

thuế theo đúng quy định của pháp luật
12

; 

- Chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung 

thực của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên. 

 

 
NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/ 

CHỦ TỊCH CÔNG TY/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

THÀNH VIÊN CỦA CÔNG TY 

(Ký và ghi họ tên)
13

 

                                                           
12

 Không kê khai trong trƣờng hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. 
13

 - Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.  

- Trƣờng hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi ngƣời đại diện theo 

pháp luật thì Chủ tịch công ty/Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần 

này.  

- Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời 

đƣợc chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục I-3 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________

 

……, ngày ……tháng …… năm …… 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN 

 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phƣớc. 
 

Tôi là
1
 (ghi họ tên bằng chữ in hoa):  .............. …………………………. 

 

Đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên do tôi  

là ngƣời đại diện theo pháp luật/Chủ tịch Hội đồng thành viên
2
 với nội dung sau: 

1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp): 

Thành lập mới  

Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp  

Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp  

Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp  

Thành lập trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp  

Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh
3
   

Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ 

xã hội/quỹ từ thiện
4 

 

2. Tên công ty: 

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):  ...............................  

Tên công ty viết bằng tiếng nƣớc ngoài (nếu có):  .........................................  

Tên công ty viết tắt (nếu có):  .........................................................................  
                                                           

1
 Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời đƣợc chỉ 

định kê khai thông tin vào phần này. 
2
 Trƣờng hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi ngƣời đại diện theo pháp 

luật thì Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty sau chuyển đổi kê khai thông tin vào phần này. 
3, 4

 Trƣờng hợp đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh/cơ 

sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện qua mạng thông tin điện tử thì ngƣời nộp hồ sơ scan Giấy chứng nhận đăng ký hộ 

kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (đối với cơ sở bảo trợ xã hội)/Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ 

(đối với quỹ xã hội/quỹ từ thiện) trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và nộp trực tiếp bản chính 

Giấy này tới Phòng Đăng ký kinh doanh để đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Điều 27 và 

Điều 28 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. 
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3. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..................................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn: .......................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...................................................  

Tỉnh/Thành phố:  .............................................................................................  

Điện thoại:  ....................................................... Fax (nếu có):  ........................  

Email (nếu có):  ................................................ Website (nếu có):  .................  

- Doanh nghiệp nằm trong (Đánh dấu X vào ô vuông tương ứng nếu doanh nghiệp 

đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp/khu chế xuất/khu kinh tế/khu 

công nghệ cao): 

Khu công nghiệp  

Khu chế xuất  

Khu kinh tế  

Khu công nghệ cao  

    Doanh nghiệp xã hội (Đánh dấu X vào ô vuông nếu là doanh nghiệp xã hội) 

    Công ty chứng khoán/Công ty quản lý quỹ đầu tƣ chứng khoán/Công ty đầu 

tƣ chứng khoán: (Đánh dấu X nếu là Công ty chứng khoán/Công ty quản lý quỹ đầu tư 

chứng khoán/Công ty đầu tư chứng khoán và kê khai thêm các thông tin sau đây) 

Giấy phép thành lập và hoạt động số: … (nếu có) do Uỷ ban Chứng khoán Nhà 

nƣớc cấp ngày: …./…./….. 

- Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, phƣờng, 

thị trấn biên giới; xã, phƣờng, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hƣởng đến quốc 

phòng, an ninh
5
: Có              Không 

4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống 

ngành kinh tế của Việt Nam):  
 

STT Tên ngành Mã ngành 

Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh 

dấu X để chọn một trong các ngành, 

nghề đã kê khai) 

    

5. Vốn điều lệ: 

Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ):  .....................................................................  

Vốn điều lệ (bằng chữ; VNĐ): ....................................................................  

Giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền nƣớc ngoài (nếu có, bằng số, loại ngoại tệ):

 .............................................................................................................................  

                                                           
5
 Kê khai trong trƣờng hợp có nhà đầu tƣ nƣớc ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp dẫn 

đến thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. 
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Có hiển thị thông tin về giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền tệ nƣớc ngoài trên Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không?   Có              Không 

6. Nguồn vốn điều lệ: 
 

Loại nguồn vốn 

Số tiền (bằng số; VNĐ và giá 

trị tương đương theo đơn vị 

tiền nước ngoài, nếu có) 

Tỷ lệ (%) 

Vốn ngân sách nhà nƣớc   

Vốn tƣ nhân   

Vốn nƣớc ngoài   

Vốn khác   

Tổng cộng   

7. Thành viên công ty: kê khai theo Phụ lục I-6 ban hành kèm theo Thông tư số 

01/2021/TT-BKHĐT  

- Thông tin về ngƣời đại diện theo pháp luật/ngƣời đại diện theo uỷ quyền của thành 

viên là tổ chức (kê khai theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-

BKHĐT): Gửi kèm (nếu có). 

- Thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ (chỉ kê khai trong trường hợp 

thành viên là nhà đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định 

của Luật Đầu tư): 

Mã số dự án:  ...............................................................................................  

Ngày cấp:  ........./ ...... / ....... Cơ quan cấp:  ...................................................  

8. Ngƣời đại diện theo pháp luật
6
: 

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):  ................................. Giới tính:  .............  

Chức danh:  .................................................................................................  

Sinh ngày:  ......../ .... / ......... Dân tộc:  .....................  Quốc tịch:  ..................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:  

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: ………………………………………... 

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

Địa chỉ thƣờng trú: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

                                                           
6
 Ghi thông tin của tất cả ngƣời đại diện theo pháp luật trong trƣờng hợp công ty có nhiều hơn 01 ngƣời đại diện 

theo pháp luật. 
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Xã/Phƣờng/Thị trấn: ...................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...............................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Quốc gia: .....................................................................................................  

Địa chỉ liên lạc: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn: ...................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:……………. ...........................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Quốc gia:  ......................................................... ………………………….. 

Điện thoại (nếu có):  ......................... Email (nếu có): …………………… 

9. Thông tin đăng ký thuế: 
 

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế 

9.1 Thông tin về Giám đốc/Tổng giám đốc (nếu có): 

Họ và tên Giám đốc/Tổng giám đốc: ……………………………. 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

9.2 Thông tin về Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán (nếu có): 

Họ và tên Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán: ……………………… 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

9.3 Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo 

thuế khác địa chỉ trụ sở chính): 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……………… 

Xã/Phƣờng/Thị trấn: ………………………………………………… 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………… 

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………….. 

Điện thoại (nếu có): ………………….Fax (nếu có):……………….. 

Email (nếu có):……………………………………………………… 

9.4 Ngày bắt đầu hoạt động
7
 (trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu 

hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp thì không cần kê khai nội dung này): …../…../……. 

 

                                                           
7
 Trƣờng hợp doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau ngày bắt đầu hoạt động đã kê 

khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 
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9.5 Hình thức hạch toán (Đánh dấu X vào một trong hai ô “Hạch toán độc 

lập” hoặc “Hạch toán phụ thuộc”. Trường hợp tích chọn ô “Hạch 

toán độc lập” mà thuộc đối tượng phải lập và gửi báo cáo tài chính 

hợp nhất cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì tích chọn thêm 

ô “Có báo cáo tài chính hợp nhất”):  

Hạch toán độc lập   Có báo cáo tài chính hợp nhất 

Hạch toán phụ thuộc    
 

9.6 Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..
8
 

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán) 

9.7 Tổng số lao động (dự kiến): …………………………………  
 

9.8 Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M: 

Có Không 
 

9.9 Phƣơng pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)
9
: 

 Khấu trừ  

 Trực tiếp trên GTGT  

 Trực tiếp trên doanh số  

 Không phải nộp thuế GTGT  

10. Đăng ký sử dụng hóa đơn
10

: 
 

Tự in hóa đơn Đặt in hóa đơn 

Sử dụng hóa đơn điện tử Mua hóa đơn của cơ quan thuế 

11. Thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội
11

: 

Phƣơng thức đóng bảo hiểm xã hội (chọn 1 trong 3 phương thức): 
 

 

Lưu ý:  

- Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính là nông nghiệp, lâm 

nghiệp, ngƣ nghiệp, diêm nghiệp và trả lƣơng theo sản phẩm, theo khoán: có thể lựa 

                                                           
8
 - Trƣờng hợp niên độ kế toán theo năm dƣơng lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12.  

- Trƣờng hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dƣơng lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế 

toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý.  

- Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp. 
9
 Chỉ kê khai trong trƣờng hợp thành lập mới. Doanh nghiệp căn cứ vào quy định của pháp luật về thuế giá trị gia 

tăng và dự kiến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để xác định 01 trong 04 phƣơng pháp tính thuế giá trị gia tăng 

tại chỉ tiêu này. 
10

 Doanh nghiệp có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện về việc sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, 

mua hóa đơn của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật. Không kê khai trong trƣờng hợp thành lập doanh nghiệp 

trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. 
11

 Không kê khai trong trƣờng hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. 

Hàng tháng 03 tháng một lần 06 tháng một lần 
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chọn 1 trong 3 phƣơng thức đóng bảo hiểm xã hội: hàng tháng, 03 tháng một lần, 06 

tháng một lần. 

- Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính khác: đánh dấu vào 

phƣơng thức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng 

12. Thông tin về các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, đƣợc 

chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, tách, 

hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp): 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ..................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  ...............................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh 

nghiệp/mã số thuế): ……………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………………. 

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với doanh 

nghiệp bị chia, bị hợp nhất và các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh 

của doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất. 

13. Thông tin về hộ kinh doanh đƣợc chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường 

hợp thành lập công ty trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh): 

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): .................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh:  ............................................  

Ngày cấp:  ........./ ...... / ....... Nơi cấp:  ...........................................................  

Mã số thuế của hộ kinh doanh (chỉ kê khai MST 10 số):  ...........................  

Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh:  .....................................................................  

Tên chủ hộ kinh doanh:  ..............................................................................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được 

ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh): 

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được 

ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh):  ............................  

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

14. Thông tin về cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện đƣợc chuyển 

đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp xã hội trên cơ sở chuyển 

đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện): 

Tên cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện (ghi bằng chữ in hoa):  .....  

Số Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (Đối với cơ sở bảo trợ xã hội)/Số Giấy 

phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (Đối với quỹ xã hội/quỹ từ thiện):  ……… 

Ngày cấp: … /… /…… Nơi cấp: ……………………………………………………… 
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Mã số thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện (chỉ kê khai MST 

10 số):  .............................................................................................................. 

Địa chỉ trụ sở chính:  .......................................................................................  

Tên ngƣời đại diện cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện:  .................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi 

trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện): 

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân 

được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã 

hội/quỹ từ thiện):  .........................................................................................  

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

Trƣờng hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố 

nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

Tôi cam kết: 

- Là ngƣời có đầy đủ quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và đƣợc 

sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật; 

- Sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế 

theo đúng quy định của pháp luật
12

; 

- Chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của 

nội dung đăng ký doanh nghiệp trên. 
 

 
NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/ 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CỦA CÔNG TY 

(Ký và ghi họ tên)
13

 

                                                           
12

 Không kê khai trong trƣờng hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. 
13

 - Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.  

- Trƣờng hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi ngƣời đại diện theo pháp 

luật thì Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần này.  

- Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời đƣợc chỉ 

định ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục I-4 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________

 

……, ngày ……tháng …… năm …… 
 

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP 

CÔNG TY CỔ PHẦN 
 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phƣớc. 
 

Tôi là
1
 (ghi họ tên bằng chữ in hoa):  ................................... ……………  

 

Đăng ký công ty cổ phần do tôi là ngƣời đại diện theo pháp luật/Chủ 

tịch Hội đồng quản trị với các nội dung sau
2
: 

1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp): 

Thành lập mới  

Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp  

Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp  

Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp  

Thành lập trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp  

Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh
3
  

Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ 

xã hội/quỹ từ thiện
4 

 

2. Tên công ty: 

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):  ...........................  

Tên công ty viết bằng tiếng nƣớc ngoài (nếu có):  .....................................  

Tên công ty viết tắt (nếu có):  .....................................................................  

                                                           
1
 Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời 

đƣợc chỉ định kê khai thông tin vào phần này. 
2
 Trƣờng hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi ngƣời đại diện theo 

pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty sau chuyển đổi kê khai thông tin vào phần này. 
3, 4

 Trƣờng hợp đăng ký thành lập công ty cổ phần trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh/cơ sở bảo trợ xã 

hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện qua mạng thông tin điện tử thì ngƣời nộp hồ sơ scan Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh 

doanh/Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (đối với cơ sở bảo trợ xã hội)/Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ 

(đối với quỹ xã hội/quỹ từ thiện) trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và nộp trực tiếp bản 

chính Giấy này tới Phòng Đăng ký kinh doanh để đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại 

Điều 27 và Điều 28 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. 
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3. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...............................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Điện thoại:  ....................................................... Fax (nếu có):  ....................  

Email (nếu có):  ................................................ Website (nếu có):  .............  

- Doanh nghiệp nằm trong (Đánh dấu X vào ô vuông tương ứng nếu doanh 

nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp/khu chế xuất/khu 

kinh tế/khu công nghệ cao): 

Khu công nghiệp  

Khu chế xuất  

Khu kinh tế  

Khu công nghệ cao  

    Doanh nghiệp xã hội (Đánh dấu X vào ô vuông nếu là doanh nghiệp xã 

hội) 

    Công ty chứng khoán/Công ty quản lý quỹ đầu tƣ chứng khoán/Công ty 

đầu tƣ chứng khoán: (Đánh dấu X nếu là Công ty chứng khoán/Công ty quản lý 

quỹ đầu tư chứng khoán/Công ty đầu tư chứng khoán và kê khai thêm các thông 

tin sau đây) 

Giấy phép thành lập và hoạt động số: … (nếu có) do Uỷ ban Chứng khoán 

Nhà nƣớc cấp ngày: …./…./….. 

- Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, 

phƣờng, thị trấn biên giới; xã, phƣờng, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh 

hƣởng đến quốc phòng, an ninh
5
: Có      Không 

4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ 

thống ngành kinh tế Việt Nam):  

 

STT Tên ngành Mã ngành 

Ngành, nghề kinh doanh chính 

(đánh dấu X để chọn một trong 

các ngành, nghề đã kê khai) 

                                                           
5
 Kê khai trong trƣờng hợp có nhà đầu tƣ nƣớc ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh 

nghiệp dẫn đến thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. 
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5. Vốn điều lệ: 

Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ):  .....................................................................  

Vốn điều lệ (bằng chữ; VNĐ): ....................................................................  

Giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền nƣớc ngoài (nếu có, bằng số, loại 

ngoại tệ): ..............................................................................................................  

Có hiển thị thông tin về giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền tệ nƣớc ngoài trên 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không?   Có           Không  

6. Nguồn vốn điều lệ: 

 

Loại nguồn vốn 

Số tiền (bằng số; VNĐ và giá trị 

tương đương theo đơn vị tiền 

nước ngoài, nếu có) 

Tỷ lệ (%) 

Vốn ngân sách nhà nƣớc   

Vốn tƣ nhân   

Vốn nƣớc ngoài   

Vốn khác   

Tổng cộng   

7. Thông tin về cổ phần: 

Mệnh giá cổ phần (VNĐ): ...........................................................................  
 

STT Loại cổ phần Số lƣợng 
Giá trị (bằng 

số, VNĐ) 

Tỉ lệ so với 

vốn điều lệ 

(%) 

1 Cổ phần phổ thông    

2 Cổ phần ƣu đãi biểu quyết    

3 Cổ phần ƣu đãi cổ tức    

4 Cổ phần ƣu đãi hoàn lại    

5 Các cổ phần ƣu đãi khác    
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Tổng số    

Thông tin về cổ phần đƣợc quyền chào bán: 
 

STT Loại cổ phần đƣợc quyền chào bán Số lƣợng 

1 Cổ phần phổ thông  

2 Cổ phần ƣu đãi biểu quyết  

3 Cổ phần ƣu đãi cổ tức  

4 Cổ phần ƣu đãi hoàn lại  

5 Cổ phần ƣu đãi khác  

Tổng số  

8. Cổ đông sáng lập (kê khai theo Phụ lục I-7 ban hành kèm theo Thông tư 

số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (nếu có). 

- Thông tin về ngƣời đại diện theo pháp luật/ngƣời đại diện theo uỷ quyền của cổ 

đông sáng lập là tổ chức (kê khai theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư 

số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (nếu có). 

9. Cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài (kê khai theo Phụ lục I-8 ban hành 

kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (nếu có). 

- Thông tin về ngƣời đại diện theo pháp luật/ngƣời đại diện theo uỷ quyền của cổ 

đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài là tổ chức (kê khai theo Phụ lục I-10 ban hành kèm 

theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (nếu có). 

- Thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ (kê khai trong trường hợp 

cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

theo quy định của Luật Đầu tư): 

Mã số dự án:  ...............................................................................................  

Ngày cấp: ......... / ...... / ....... Cơ quan cấp:  ...................................................  

10. Ngƣời đại diện theo pháp luật
6
: 

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):  ....................................... Giới tính:  .......  

Chức danh:  .................................................................................................  

Sinh ngày:  ........ / .... / ......... Dân tộc:  .....................  Quốc tịch:  ..................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:  

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

                                                           
6
 Ghi thông tin của tất cả ngƣời đại diện theo pháp luật trong trƣờng hợp công ty có nhiều hơn 01 ngƣời 

đại diện theo pháp luật. 
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Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: ………………………………………... 

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

Địa chỉ thƣờng trú: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...............................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Quốc gia:  ....................................................................................................  

Địa chỉ liên lạc: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:………………………………. 

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Quốc gia:  ......................................................... …………………………... 

Điện thoại (nếu có):  ........................... Email (nếu có): …………………… 

11. Thông tin đăng ký thuế: 
 

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế 

11.1 Thông tin về Giám đốc/Tổng giám đốc (nếu có): 

Họ và tên Giám đốc/Tổng giám đốc: ……………………………. 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

11.2 Thông tin về Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán (nếu có): 

Họ và tên Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán: ………………………… 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

11.3 Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo 

thuế khác địa chỉ trụ sở chính): 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……………… 

Xã/Phƣờng/Thị trấn: ………………………………………………….  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………… 

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………….. 

Điện thoại (nếu có): ………………….Fax (nếu có):……………….. 

Email (nếu có):……………………………………………………… 
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11.4 Ngày bắt đầu hoạt động
7
 (trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu 

hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp thì không cần kê khai nội dung này): …../…../……. 

11.5 Hình thức hạch toán (Đánh dấu X vào một trong hai ô “Hạch toán 

độc lập” hoặc “Hạch toán phụ thuộc”. Trường hợp tích chọn ô 

“Hạch toán độc lập” mà thuộc đối tượng phải lập và gửi báo cáo tài 

chính hợp nhất cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì tích 

chọn thêm ô “Có báo cáo tài chính hợp nhất”):  

Hạch toán độc lập   Có báo cáo tài chính hợp nhất 

Hạch toán phụ thuộc    
 

11.6 Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..
8
 

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán) 

11.7 Tổng số lao động (dự kiến): …………………………………  

11.8 Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M: 

Có Không 
 

11.9 Phƣơng pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)
9
: 

 Khấu trừ  

 Trực tiếp trên GTGT  

 Trực tiếp trên doanh số  

 Không phải nộp thuế GTGT  

12. Đăng ký sử dụng hóa đơn
10

: 
 

Tự in hóa đơn Đặt in hóa đơn 

Sử dụng hóa đơn điện tử Mua hóa đơn của cơ quan thuế 

 

                                                           
7
 Trƣờng hợp doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau ngày bắt đầu hoạt động 

đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 
8
 - Trƣờng hợp niên độ kế toán theo năm dƣơng lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12.  

- Trƣờng hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dƣơng lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ 

kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý. 
9
 Chỉ kê khai trong trƣờng hợp thành lập mới. Doanh nghiệp căn cứ vào quy định của pháp luật về thuế 

giá trị gia tăng và dự kiến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để xác định 01 trong 04 phƣơng pháp tính 

thuế giá trị gia tăng tại chỉ tiêu này. 
10

 Doanh nghiệp có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện về việc sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện 

tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật. Không kê khai trong trƣờng hợp thành lập doanh 

nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. 
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13. Thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội
11

: 

Phƣơng thức đóng bảo hiểm xã hội (chọn 1 trong 3 phương thức): 

Hàng tháng 03 tháng một lần 06 tháng một lần 

Lưu ý:  

- Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính là nông nghiệp, lâm 

nghiệp, ngƣ nghiệp, diêm nghiệp và trả lƣơng theo sản phẩm, theo khoán: có thể 

lựa chọn 1 trong 3 phƣơng thức đóng bảo hiểm xã hội: hàng tháng, 03 tháng một 

lần, 06 tháng một lần. 

- Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính khác: đánh dấu vào 

phƣơng thức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng 

14. Thông tin về các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, đƣợc 

chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, 

tách, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp): 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ......................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  ...................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số 

doanh nghiệp/mã số thuế): ……………… Ngày cấp …/…/…… Nơi 

cấp: ………………. 

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với 

doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất và các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm 

kinh doanh của doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất. 

15. Thông tin về hộ kinh doanh đƣợc chuyển đổi (chỉ kê khai trong 

trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh): 

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):  ....................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh:  ................................................  

Ngày cấp: ......... / ...... / ....... Nơi cấp:  ..............................................................  

Mã số thuế của hộ kinh doanh (chỉ kê khai MST 10 số):  ...............................  

Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh:  .........................................................................  

Tên chủ hộ kinh doanh:  ..................................................................................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân 

được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh):  
 

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

                                                           
11

 Không kê khai trong trƣờng hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. 
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Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân 

được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh):  ...................  

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

16. Thông tin về cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện đƣợc 

chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp xã hội trên cơ 

sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện): 

Tên cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện (ghi bằng chữ in hoa):  .....  

Số Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (Đối với cơ sở bảo trợ xã hội)/Số 

Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (Đối với quỹ xã hội/quỹ từ 

thiện): ………… Ngày cấp: … /… /…… Nơi cấp:  ...................................................  

Mã số thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện (chỉ kê khai 

MST 10 số):  .....................................................................................................  

Địa chỉ trụ sở chính:  .......................................................................................  

Tên ngƣời đại diện cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện:  .................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân 

được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ 

từ thiện): 

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân 

được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã 

hội/quỹ từ thiện):  .......................................................................................... 

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

Trƣờng hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị quý Phòng đăng 

công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp. 

Tôi cam kết: 

- Là ngƣời có đầy đủ quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty 

và đƣợc sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật; 

- Sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan 

thuế theo đúng quy định của pháp luật
12

; 

- Chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung 

thực của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên. 

                                                           
12

 Không kê khai trong trƣờng hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. 
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NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/ 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY 

(Ký và ghi họ tên)
13

 

  

                                                           
13

 - Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.  

- Trƣờng hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi ngƣời đại diện theo 

pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần này.  

- Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời 

đƣợc chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 



908 

 

 

Phụ lục I-6 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN 

S

T

T 

Tên 

thành 

viên 

Ngày, 

tháng, 

năm 

sinh đối 

với 

thành 

viên là 

cá nhân 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Địa chỉ liên lạc 

đối với thành 

viên là cá 

nhân; địa chỉ 

trụ sở chính 

đối với thành 

viên là tổ chức 

Loại giấy tờ, 

số, ngày cấp, 

cơ quan cấp 

Giấy tờ pháp 

lý của cá 

nhân/tổ chức 

Vốn góp Thời 

hạn 

góp 

vốn
3 

Chữ 

ký 

của 

thành 

viên
4 

Ghi 

chú
 

Phần vốn góp1 

(bằng số; VNĐ và 

giá trị tương 

đương theo đơn vị 

tiền nước ngoài: 

bằng số, loại ngoại 

tệ, nếu có) 

Tỷ 

lệ 

(%) 

Loại tài 

sản, số 

lƣợng, giá 

trị tài sản 

góp vốn2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              
 

……, ngày……tháng……năm…… 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CỦA CÔNG TY 
(Ký và ghi họ tên)

5 

                                                           
1
 Ghi phần vốn góp của từng thành viên. Giá trị ghi bằng số theo đơn vị VNĐ và giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền nƣớc ngoài, ghi bằng số, loại ngoại tệ (nếu có). 

2
 Loại tài sản góp vốn bao gồm: Đồng Việt Nam; Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền đƣợc góp bằng mỗi loại ngoại tệ); Vàng; Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, 

công nghệ, bí quyết kỹ thuật; Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lƣợng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản). 

Có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 
3 
- Trƣờng hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp, thời hạn góp vốn là thời hạn thành viên dự kiến hoàn thành việc góp vốn. 

- Trƣờng hợp đăng ký tăng vốn điều lệ, thời hạn góp vốn là thời điểm thành viên hoàn thành việc góp vốn. 

- Các trƣờng hợp khác ngoài các trƣờng hợp nêu trên, thành viên không cần kê khai thời hạn góp vốn. 
4
  - Thành viên là cá nhân ký trực tiếp vào phần này. 

- Đối với thành viên là tổ chức thì kê khai thêm thông tin ngƣời đại diện theo pháp luật hoặc ngƣời đại diện theo ủy quyền theo mẫu tại Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tƣ số 01/2021/TT-

BKHĐT. 

- Trƣờng hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thành viên có phần vốn góp không thay đổi không bắt buộc phải ký vào phần này. 

- Trƣờng hợp đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thì không cần chữ ký tại phần này. 
5
 - Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.  

- Trƣờng hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi ngƣời đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào 

phần này.  

- Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời đƣợc chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 



909 

 

 

Phụ lục I-7 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN 

STT Tên 

cổ 

đông 

sáng 

lập 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

đối với cổ 

đông 

sáng lập 

là cá nhân 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Địa chỉ liên lạc 

đối với CĐSL 

là cá nhân; địa 

chỉ trụ sở 

chính đối với 

CĐSL là tổ 

chức 

Loại giấy tờ, 

số, ngày cấp, 

cơ quan cấp 

Giấy tờ pháp 

lý của cá 

nhân/tổ chức 

Vốn góp
1
 Thời 

hạn 

góp 

vốn
3 
 

Chữ ký 

của cổ 

đông 

sáng 

lập
4 

Ghi 

chú
 

Tổng số cổ 

phần
 

Tỷ 

lệ 

(%) 

Loại cổ phần Loại tài 

sản, số 

lƣợng, giá 

trị tài sản 

góp vốn2 
Số 

lƣợng 

Giá 

trị 

Phổ thông …….. 

Số 

lƣợng 

Giá 

trị 

Số 

lƣợng 

Giá 

trị 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                   

   
……, ngày……tháng……năm…… 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY 
(Ký và ghi họ tên)

5
 

                                                           
1 

Ghi giá trị vốn cổ phần của từng cổ đông sáng lập. Tài sản hình thành giá trị vốn cổ phần của từng cổ đông sáng lập cần đƣợc liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn cổ phần; số lƣợng từng loại 

tài sản góp vốn cổ phần; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn cổ phần; thời điểm góp vốn cổ phần của từng loại tài sản. Giá trị ghi bằng số theo đơn vị VNĐ và giá trị tƣơng đƣơng theo 

đơn vị tiền nƣớc ngoài (ghi bằng số, loại ngoại tệ), nếu có. 
2
 Loại tài sản góp vốn bao gồm: Đồng Việt Nam; Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền đƣợc góp bằng mỗi loại ngoại tệ); Vàng; Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công 

nghệ, bí quyết kỹ thuật; Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lƣợng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản). 

Có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 
3 
Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, thời hạn góp vốn là thời hạn cổ đông sáng lập dự kiến hoàn thành việc góp vốn. Các trƣờng hợp khác không phải kê khai thời hạn góp vốn. 

4 
- Cổ đông sáng lập là cá nhân ký trực tiếp vào phần này. 

- Đối với cổ đông sáng lập là tổ chức thì kê khai thêm thông tin ngƣời đại diện theo pháp luật hoặc ngƣời đại diện theo ủy quyền theo mẫu tại Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tƣ số 01/2021/TT-

BKHĐT. 

- Trƣờng hợp đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thì không cần chữ ký tại phần này. 
5
 - Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.  

- Trƣờng hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi ngƣời đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần này.  

- Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời đƣợc chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục I-8 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LÀ NHÀ ĐẦU TƢ NƢỚC NGOÀI 

STT Tên 

cổ 

đông 

là nhà 

đầu tƣ 

nƣớc 

ngoài 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

của cổ 

đông là 

cá nhân 

nƣớc 

ngoài 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 
Địa chỉ liên lạc 

đối với CĐNN 

là cá nhân; Địa 

chỉ trụ sở chính 

đối với CĐNN 

là tổ chức 

Loại giấy tờ, 

số, ngày cấp, 

cơ quan cấp 

Giấy tờ pháp lý 

của cá nhân/tổ 

chức 

Vốn góp
1
 Thời 

hạn 

góp 

vốn
3 

Chữ ký của 

cổ đông là 

nhà đầu tƣ 

nƣớc 

ngoài
4 

Ghi 

chú
 

Tổng số cổ 

phần
 

Tỷ 

lệ 

(%) 

Loại cổ phần 
Loại tài 

sản, số 

lƣợng, 

giá trị tài 

sản góp 

vốn
2
 

Số 

lƣợng 

Giá 

trị 

Phổ thông 

 

…….. 

Số 

lƣợng 

Giá 

trị 

Số 

lƣợng 

Giá 

trị 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

                  

     
……, ngày……tháng……năm…… 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY 
(Ký và ghi họ tên)

5
 

                                                           
1 
Ghi giá trị vốn cổ phần của từng cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài. Tài sản hình thành giá trị vốn cổ phần của từng cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài cần đƣợc liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp 

vốn cổ phần; số lƣợng từng loại tài sản góp vốn cổ phần; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn cổ phần; thời điểm góp vốn cổ phần của từng loại tài sản. Giá trị ghi bằng số theo đơn vị 

VNĐ và giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền nƣớc ngoài (ghi bằng số, loại ngoại tệ), nếu có. 
2
 Loại tài sản góp vốn bao gồm: Đồng Việt Nam; Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền đƣợc góp bằng mỗi loại ngoại tệ); Vàng; Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công 

nghệ, bí quyết kỹ thuật; Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lƣợng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản). 

Có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 
3 
- Trƣờng hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp, thời hạn góp vốn là thời hạn cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài dự kiến hoàn thành việc góp vốn. 

- Trƣờng hợp đăng ký tăng vốn điều lệ, thời hạn góp vốn là thời điểm cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài hoàn thành việc góp vốn. 

- Các trƣờng hợp khác ngoài các trƣờng hợp nêu trên, cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài không cần kê khai thời hạn góp vốn.
 

4
 - Cổ đông là cá nhân nƣớc ngoài ký trực tiếp vào phần này. 

- Đối với cổ đông là tổ chức thì kê khai thêm thông tin ngƣời đại diện theo pháp luật hoặc ngƣời đại diện theo ủy quyền theo mẫu tại Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT. 

- Trƣờng hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cổ đông có giá trị vốn cổ phần không thay đổi không bắt buộc phải ký vào phần này. 

- Trƣờng hợp đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thì không cần chữ ký tại phần này.
 

5
 - Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.  

- Trƣờng hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi ngƣời đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần 

này.  

- Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời đƣợc chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục I-10 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  

DANH SÁCH NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO UỶ QUYỀN
147

  

STT Chủ sở 

hữu/Thành viên 

công ty 

TNHH/Cổ đông 

sáng lập/Cổ 

đông là tổ chức 

nƣớc ngoài 

Tên ngƣời 

đại diện theo 

pháp 

luật/ngƣời đại 

diện theo uỷ 

quyền 

Ngày, 

tháng, 

năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Địa chỉ 

liên lạc 

Số, ngày cấp, cơ 

quan cấp Giấy tờ 

pháp lý của cá 

nhân 

Vốn đƣợc uỷ quyền
148

 Chữ ký của 

ngƣời đại diện 

theo pháp 

luật/ngƣời đại 

diện theo uỷ 

quyền
149

 

Ghi 

chú
 

Tổng giá trị vốn đƣợc 

đại diện (bằng số; 

VNĐ và giá trị 

tương đương theo 

đơn vị tiền nước 

ngoài, nếu có) 

Tỷ lệ 

(%) 

Thời 

điểm đại 

diện phần 

vốn  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

          

 

  

 

  

 
……, ngày……tháng……năm…… 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/ 

CHỦ TỊCH CÔNG TY/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/ 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY 

(Ký và ghi họ tên)
150 

 

                                                           
147

 Áp dụng cho Chủ sở hữu/Thành viên công ty TNHH/Cổ đông sáng lập/Cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài là tổ chức. Doanh nghiệp lựa chọn kê khai ngƣời đại diện theo pháp luật hoặc 

ngƣời đại diện theo uỷ quyền. 
148

 Không phải kê khai phần này đối với trƣờng hợp kê khai ngƣời đại diện theo pháp luật. 
149

 Ngƣời đƣợc kê khai thông tin ký vào phần này.  

Ngƣời đại diện theo uỷ quyền không thay đổi không bắt buộc phải ký vào phần này. 

Trƣờng hợp đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thì không cần chữ ký tại phần này. 
150

 - Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.  

- Trƣờng hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi ngƣời đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch công ty/Chủ tịch Hội đồng thành viên/Chủ tịch Hội đồng 

quản trị của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần này.  

- Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời đƣợc chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục II-26 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  
 TÊN DOANH NGHIỆP 

 

Số: ………….. 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

……, ngày…… tháng…… năm …… 

CAM KẾT THỰC HIỆN MỤC TIÊU XÃ HỘI, MÔI TRƢỜNG 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phƣớc 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ...................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  .................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số 

doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ……… 

(Không ghi các thông tin về doanh nghiệp trong trường hợp nộp cùng hồ sơ 

đăng ký thành lập doanh nghiệp mới) 

Chúng tôi, những ngƣời ký tên dƣới đây đã đọc và nhận thức đƣợc các 

quyền và nghĩa vụ đối với chủ doanh nghiệp, chủ sở hữu, thành viên, cổ đông và 

doanh nghiệp xã hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các nghị định 

hƣớng dẫn thi hành; và thực hiện đúng và đầy đủ các hoạt động vì Mục tiêu xã 

hội, môi trƣờng nhƣ cam kết sau đây: 

1. Mục tiêu xã hội, môi trƣờng và phƣơng thức giải quyết: 

(Doanh nghiệp có thể điền nội dung trong Bản cam kết này hoặc viết thành văn 

bản riêng rồi đính kèm Bản cam kết này) 

Các vấn đề xã hội, môi trƣờng mà 

doanh nghiệp nhằm giải quyết 

Phƣơng thức, cách thức kinh doanh của 

doanh nghiệp 

(Miêu tả các vấn đề bất cập về xã 

hội, môi trường mà doanh nghiệp 

mong muốn giải quyết thông qua 

các hoạt động kinh doanh) 

 (Miêu tả cách thức, phương thức kinh 

doanh mà doanh nghiệp dự kiến tiến hành, 

như: sản phẩm, dịch vụ là gì, doanh thu 

đến từ đâu? Có thể nêu các chỉ số kinh tế, 

xã hội, môi trường (định tính/định lượng) 

dự kiến đạt được? Nêu nhóm đối tượng 

hưởng lợi. Lý giải tại sao hoạt động kinh 

doanh của doanh nghiệp lại góp phần giải 

quyết các vấn đề xã hội, môi trường như 

miêu tả tại cột bên.) 
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2. Thời hạn thực hiện các hoạt động nhằm Mục tiêu giải quyết các vấn đề 

xã hội, môi trƣờng: 
(Doanh nghiệp đánh dấu vào 1 trong 2 lựa chọn) 

  Không thời hạn. 

  …………..năm kể từ [ngày/tháng/năm]: .... /..../………... 

3. Mức lợi nhuận hằng năm doanh nghiệp giữ lại để tái đầu tƣ cho các Mục 

tiêu xã hội, môi trƣờng đã đăng ký: 

(Theo điểm c khoản 1 Điều 10 Luật Doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải giữ lại 

ít nhất 51% tổng lợi nhuận sau thuế hằng năm của doanh nghiệp để tái đầu tư 

nhằm thực hiện mục tiêu đã đăng ký). 

Doanh nghiệp giữ lại: ……………………..% tổng lợi nhuận (trong trƣờng hợp 

doanh nghiệp có lợi nhuận). 

4. Nguyên tắc và phƣơng thức xử lý số dƣ tài trợ, viện trợ khi doanh nghiệp 

giải thể hoặc hết hạn cam kết thực hiện Mục tiêu xã hội, môi trƣờng trong 

trƣờng hợp doanh nghiệp có nhận viện trợ, tài trợ: 

 .................................................................................................................................    

Trƣờng hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng 

tải Cam kết này trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính 

hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Cam kết này. 
 

NGƢỜI CAM KẾT  

(Ký và ghi họ tên)1  

  

                                                           
1
 1. Trƣờng hợp bản Cam kết này nộp cùng hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mới thì những ngƣời ký cam kết là: 

a. Đối với doanh nghiệp tƣ nhân: Chủ doanh nghiệp tƣ nhân. 

b. Đối với công ty hợp danh: Các thành viên hợp danh. 

c. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn: 

- Các thành viên là cá nhân; 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật hoặc ngƣời đại diện theo ủy quyền đối với thành viên là tổ chức. 

d. Đối với công ty cổ phần. 

- Cổ đông sáng lập là cá nhân. Cổ đông khác là cá nhân, nếu cổ đông này đồng ý với nội dung cam kết 

trên và mong muốn ký vào bản cam kết này cùng với cổ đông sáng lập; 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật hoặc ngƣời đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông sáng lập là tổ chức;  

- Ngƣời đại diện theo pháp luật hoặc ngƣời đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông khác là tổ chức, nếu cổ 

đông này đồng ý với nội dung cam kết trên và mong muốn ký vào bản cam kết này cùng với cổ đông sáng lập. 

2. Trƣờng hợp bản Cam kết này nộp sau khi doanh nghiệp đã đƣợc đăng ký và thành lập, thì ngƣời sau 

đây ký và ghi họ tên: 

- Đối với doanh nghiệp tƣ nhân: Chủ doanh nghiệp tƣ nhân; 

- Đối với công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần: Ngƣời đại diện theo pháp luật. 

3. Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời 

đƣợc chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 
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59. Hợp nhất doanh nghiệp (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, 

công ty cổ phần và công ty hợp danh). Mã số TTHC: 

2.002059.000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

- Các công ty bị hợp nhất chuẩn bị hợp đồng hợp nhất. 

- Các thành viên, chủ sở hữu công ty, các cổ đông của các công ty bị hợp 

nhất thông qua hợp đồng hợp nhất, Điều lệ công ty hợp nhất, bầu hoặc bổ nhiệm 

Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc công ty hợp nhất và tiến hành 

đăng ký doanh nghiệp công ty hợp nhất. Hợp đồng hợp nhất phải đƣợc gửi đến 

các chủ nợ và thông báo cho ngƣời lao động biết. 

Cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính theo 01 trong các cách thức 

nhƣ sau: 

* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 

- Bƣớc 1: Ngƣời nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác 

thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí 

đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Bƣớc 2: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, ngƣời 

nộp hồ sơ sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng 

thông tin điện tử. 

- Bƣớc 3: Trong thời gian 02 ngày làm việc, trƣờng hợp hồ sơ đủ điều 

kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp đăng 

ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh 

nghiệp. Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đủ điều kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng 

Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp 

để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh 

doanh: 

- Bƣớc 1: Ngƣời nộp hồ sơ sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê 

khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí đăng ký doanh nghiệp theo quy 

trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn) . Trƣờng hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng 

ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh 

doanh, văn bản ủy quyền phải có thông tin liên hệ của ngƣời ủy quyền để xác 

thực việc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử. 

- Bƣớc 2: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời nộp hồ sơ sẽ 

nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện 

tử. 
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- Bƣớc 3: Trong thời gian 02 ngày làm việc, Phòng Đăng ký kinh doanh 

cấp đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp trong trƣờng hợp hồ sơ đủ điều 

kiện và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng 

hợp hồ sơ chƣa đủ điều kiện, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua 

mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

* Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp 

- Việc đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp đƣợc thực hiện tại 

thời điểm doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Nội dung công bố bao 

gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thông tin sau 

đây: 

(1). Ngành, nghề kinh doanh; 

(2). Danh sách cổ đông sáng lập; danh sách cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc 

ngoài đối với công ty cổ phần. 

b) Cách thức thực hiện:  

Ngƣời thành lập doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ủy quyền thực hiện đăng 

ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo phƣơng thức Đăng ký 

doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử tại: Địa chỉ: 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn  

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ:  

Hợp nhất doanh nghiệp (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ 

phần và công ty hợp danh) 

(i) Các giấy tờ quy định tại Điều 22, 23, 24 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP. 

* Đăng ký thành lập công ty hợp danh: 

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. 

- Điều lệ công ty. 

- Danh sách thành viên. 

- Bản sao các giấy tờ sau đây: 

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty là cá nhân; Giấy 

tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên công ty là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của 

cá nhân đối với ngƣời đại diện theo ủy quyền và văn bản cử ngƣời đại diện theo 

ủy quyền. 

Đối với thành viên là tổ chức nƣớc ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của 

tổ chức phải đƣợc hợp pháp hóa lãnh sự; 

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ đối với trƣờng hợp doanh nghiệp đƣợc 

thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tƣ nƣớc ngoài hoặc tổ chức kinh 
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tế có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài theo quy định tại Luật Đầu tƣ và các văn bản hƣớng 

dẫn thi hành. 

* Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên: 

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. 

- Điều lệ công ty.  

- Bản sao các giấy tờ sau đây: 

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với ngƣời đại diện theo pháp luật của 

doanh nghiệp; 

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy 

tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trƣờng hợp chủ 

sở hữu công ty là Nhà nƣớc); Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với ngƣời đại diện 

theo ủy quyền và văn bản cử ngƣời đại diện theo ủy quyền. 

Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nƣớc ngoài thì bản sao giấy tờ pháp 

lý của tổ chức phải đƣợc hợp pháp hóa lãnh sự; 

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ đối với trƣờng hợp doanh nghiệp đƣợc 

thành lập bởi nhà đầu tƣ nƣớc ngoài hoặc tổ chức kinh tế có vốn đầu tƣ nƣớc 

ngoài theo quy định tại Luật Đầu tƣ và các văn bản hƣớng dẫn thi hành. 

* Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên 

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. 

- Điều lệ công ty.  

- Danh sách thành viên.  

- Bản sao các giấy tờ sau đây: 

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với ngƣời đại diện theo pháp luật của 

doanh nghiệp; 

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty; Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức đối với thành viên; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với ngƣời đại 

diện theo ủy quyền của thành viên và văn bản cử ngƣời đại diện theo ủy quyền; 

+ Đối với thành viên là tổ chức nƣớc ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của 

tổ chức phải đƣợc hợp pháp hóa lãnh sự; 

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ đối với trƣờng hợp doanh nghiệp đƣợc 

thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tƣ nƣớc ngoài hoặc tổ chức kinh 

tế có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài theo quy định tại Luật Đầu tƣ và các văn bản hƣớng 

dẫn thi hành. 

* Đăng ký thành lập công ty cổ phần: 

 - Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; 

- Điều lệ công ty;  
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- Danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc 

ngoài. 

- Bản sao các giấy tờ sau đây: 

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với ngƣời đại diện theo pháp luật của 

doanh nghiệp; 

+ Giấy tờ pháp lý của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài 

là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc 

ngoài là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với ngƣời đại diện theo ủy 

quyền của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài là tổ chức và văn 

bản cử ngƣời đại diện theo ủy quyền. 

Đối với cổ đông là tổ chức nƣớc ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ 

chức phải đƣợc hợp pháp hóa lãnh sự; 

+ Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ đối với trƣờng hợp doanh nghiệp đƣợc 

thành lập hoặc tham gia thành lập bởi nhà đầu tƣ nƣớc ngoài hoặc tổ chức kinh 

tế có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài theo quy định tại Luật Đầu tƣ và các văn bản hƣớng 

dẫn thi hành. 

(ii) Hợp đồng hợp nhất theo quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 200 Luật 

Doanh nghiệp; 

(iii) Nghị quyết, quyết định về việc thông qua hợp đồng hợp nhất công ty 

của các công ty bị hợp nhất; 

(iv) Bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách 

nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ 

đông đối với công ty cổ phần về việc thông qua hợp đồng hợp nhất để thành lập 

công ty mới; 

Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy 

quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo 

quy định sau đây: 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá 

nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ 

pháp lý của cá nhân đƣợc ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải 

công chứng, chứng thực. 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung 

cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký 

doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ 

tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân 

ngƣời đƣợc giới thiệu. 
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- Trƣờng hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bƣu chính không 

phải là bƣu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy 

quyền thực hiện nhƣ Trƣờng hợp ủy quyền cho tổ chức. 

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

đƣợc văn bản đề nghị. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - 

Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế 

hoạch và Đầu tƣ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Thông báo về việc sửa đổi, bổ 

sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 

h) Phí:  

- Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: 100.000 đồng/lần (Thông 

tƣ số 47/2019/TT-BTC). 

- Miễn lệ phí đối với trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử (Thông tƣ số 

47/2019/TT-BTC). 

- Ngƣời nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp phí công bố nội dung đăng 

ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng hợp 

doanh nghiệp không đƣợc cấp đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ đƣợc 

hoàn trả phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Biểu mẫu trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đối với công ty TNHH, công 

ty cổ phần, công ty hợp danh đƣợc thành lập trên cơ sở hợp nhất công ty: tƣơng 

tự nhƣ các hồ sơ đăng ký thành lập mới. 

* Đăng ký thành lập công ty hợp danh: 

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty hợp danh (Phụ lục I-5, 

Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT); 

- Danh sách thành viên công ty hợp danh (Phụ lục I-9, Thông tƣ số 

01/2021/TT-BKHĐT); 

* Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên: 

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một thành viên (Phụ 

lục I-2, Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT); 
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- Danh sách ngƣời đại diện theo pháp luật/ngƣời đại diện theo ủy quyền 

(trong trƣờng hợp chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên là tổ chức, Phụ lục 

I-10, Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT); 

* Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên: 

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở 

lên (Phụ lục I-3, Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT); 

- Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục I-6, 

Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT); 

- Danh sách ngƣời đại diện theo pháp luật/ngƣời đại diện theo ủy quyền 

(trong trƣờng hợp thành viên công ty TNHH hai thành viên là tổ chức, Phụ lục I-

10, Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT); 

* Đăng ký thành lập công ty cổ phần: 

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần (Phụ lục I-4, Thông 

tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT); 

- Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần (Phụ lục I-7, Thông tƣ số 

01/2021/TT-BKHĐT); 

- Danh sách cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài (Phụ lục I-8, Thông tƣ số 

01/2021/TT-BKHĐT); 

- Danh sách ngƣời đại diện theo pháp luật/ngƣời đại diện theo ủy quyền 

(trong trƣờng hợp cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài là tổ 

chức, Phụ lục I-10, Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT); 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: 

(i) Doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có 

đủ các điều kiện sau: 

- Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tƣ kinh doanh; 

- Tên của doanh nghiệp đƣợc đặt theo đúng quy định tại các điều 37, 38, 

39 và 41 của Luật Doanh nghiệp; 

- Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ; 

- Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về phí 

và lệ phí. 

(ii) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đƣợc chấp thuận khi có 

đầy đủ các yêu cầu sau: 

- Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó đƣợc kê khai đầy đủ 

theo quy định nhƣ hồ sơ bằng bản giấy và đƣợc thể hiện dƣới dạng văn bản điện 

tử. Tên văn bản điện tử phải đƣợc đặt tƣơng ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ 

bằng bản giấy. Ngƣời có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp, 

thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài hoặc cá nhân 
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khác ký tên trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có thể sử dụng chữ ký số để ký 

trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và quét (scan) 

văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị định số 

01/2021/NĐ-CP; 

- Các thông tin đăng ký doanh nghiệp đƣợc kê khai trên cổng thông tin 

quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải đầy đủ và chính xác theo các thông tin 

trong hồ sơ bằng bản giấy; có bao gồm thông tin về số điện thoại, thƣ điện tử 

của ngƣời nộp hồ sơ; 

- Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử phải đƣợc xác 

thực bằng chữ ký số hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của ngƣời có thẩm 

quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ngƣời có 

thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ủy quyền thực hiện thủ 

tục đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký 

doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có các giấy tờ, tài liệu 

quy định tại Điều 12 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP. 

(iii) Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng 

ký doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký 

doanh nghiệp. Việc đóng dấu đối với các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký 

doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh 

nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục I-5 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_________________________ ____________

 

……, ngày ……tháng …… năm …… 
 

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP 

CÔNG TY HỢP DANH 
 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phƣớc. 
 
 

Chúng tôi
1
 là các thành viên hợp danh  

Đăng ký công ty hợp danh với các nội dung sau: 

1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp): 
 

Thành lập mới  

Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp 

Thành lập trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp  

 

Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh
2
  

Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ 

xã hội/quỹ từ thiện
3 

 

2. Tên công ty: 

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):  ...........................  

Tên công ty viết bằng tiếng nƣớc ngoài (nếu có):  .....................................  

Tên công ty viết tắt (nếu có):  .....................................................................  

3. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...............................................  

                                                           
1
 Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời 

đƣợc chỉ định kê khai thông tin vào phần này. 
2, 3 

Trƣờng hợp đăng ký thành lập công ty hợp danh trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh/cơ sở bảo trợ xã 

hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện qua mạng thông tin điện tử thì ngƣời nộp hồ sơ scan Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh 

doanh/Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (đối với cơ sở bảo trợ xã hội)/Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ 

(đối với quỹ xã hội/quỹ từ thiện) trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và nộp trực tiếp bản 

chính Giấy này tới Phòng Đăng ký kinh doanh để đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại 

Điều 27 và Điều 28 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.  



922 

 

 

 

 

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Điện thoại:  ....................................................... Fax (nếu có):  ....................  

Email (nếu có):  ................................................ Website (nếu có):  .............  

- Doanh nghiệp nằm trong (Đánh dấu X vào ô vuông tương ứng nếu doanh 

nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp/khu chế xuất/khu 

kinh tế/khu công nghệ cao): 

Khu công nghiệp  

Khu chế xuất  

Khu kinh tế  

Khu công nghệ cao  

    Doanh nghiệp xã hội (Đánh dấu X vào ô vuông nếu là doanh nghiệp xã 

hội) 

- Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, 

phƣờng, thị trấn biên giới; xã, phƣờng, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh 

hƣởng đến quốc phòng, an ninh
4
:    Có        Không 

4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ 

thống ngành kinh tế của Việt Nam):  
 

STT Tên ngành Mã ngành 

Ngành, nghề kinh doanh chính 

(đánh dấu X để chọn một trong các 

ngành, nghề đã kê khai) 

    

5. Vốn điều lệ: 

Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ):  .....................................................................  

Vốn điều lệ (bằng chữ; VNĐ): ....................................................................  

Giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền nƣớc ngoài (nếu có, bằng số, loại 

ngoại tệ): ..............................................................................................................  

Có hiển thị thông tin về giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền tệ nƣớc ngoài trên 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không?  Có            Không  

6. Nguồn vốn điều lệ: 

 

Loại nguồn vốn Số tiền (bằng số; VNĐ và giá trị Tỷ lệ (%) 

                                                           
4
 Kê khai trong trƣờng hợp có nhà đầu tƣ nƣớc ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh 

nghiệp dẫn đến thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. 
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tương đương theo đơn vị tiền 

nước ngoài, nếu có) 

Vốn ngân sách nhà nƣớc   

Vốn tƣ nhân   

Vốn nƣớc ngoài   

Vốn khác   

Tổng cộng   
 

7. Thành viên công ty (kê khai theo Phụ lục I-9 ban hành kèm theo Thông 

tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm. 

- Thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ (kê khai trong trường hợp 

thánh viên là nhà đầu tư nước ngoài được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

theo quy định của Luật Đầu tư): 

Mã số dự án:  ...............................................................................................  

Ngày cấp: ......... / ...... / ....... Cơ quan cấp:  ...................................................  

8. Thông tin đăng ký thuế: 
 

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế 

8.1 Thông tin về Giám đốc/Tổng giám đốc (nếu có): 

Họ và tên Giám đốc/Tổng giám đốc: ……………………………. 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

8.2 Thông tin về Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán (nếu có): 

Họ và tên Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán: ………………………… 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

8.3 Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo 

thuế khác địa chỉ trụ sở chính): 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……………….… 

Xã/Phƣờng/Thị trấn: ……………………………………………….…….  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………..… 

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………….... 

Điện thoại (nếu có): ………………….Fax (nếu có):……………….. 

Email (nếu có):……………………………………………………… 

8.4 Ngày bắt đầu hoạt động
5
 (trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu 

hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

thì không cần kê khai nội dung này): …../…../……. 

                                                           
5
 Trƣờng hợp doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau ngày bắt đầu hoạt động 

đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 
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8.5 Hình thức hạch toán (Đánh dấu X vào một trong hai ô “Hạch toán độc 

lập” hoặc “Hạch toán phụ thuộc”. Trường hợp tích chọn ô “Hạch toán 

độc lập” mà thuộc đối tượng phải lập và gửi báo cáo tài chính hợp nhất 

cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì tích chọn thêm ô “Có báo 

cáo tài chính hợp nhất”):  

Hạch toán độc lập   Có báo cáo tài chính hợp nhất 

Hạch toán phụ thuộc    
 

8.6 Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..
6
 

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán) 

8.7 Tổng số lao động (dự kiến): …………………………………  
 

8.8 Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M: 

Có Không 
 

8.9 Phƣơng pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)
 7
: 

 Khấu trừ  

 Trực tiếp trên GTGT  

 Trực tiếp trên doanh số  

 Không phải nộp thuế GTGT  

9. Đăng ký sử dụng hóa đơn
8
: 

Tự in hóa đơn Đặt in hóa đơn 

Sử dụng hóa đơn điện tử Mua hóa đơn của cơ quan thuế 

10. Thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội
9
: 

Phƣơng thức đóng bảo hiểm xã hội (chọn 1 trong 3 phương thức): 
 

Hàng tháng 03 tháng một lần 06 tháng một lần 

Lưu ý:  

- Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính là nông nghiệp, lâm 

nghiệp, ngƣ nghiệp, diêm nghiệp và trả lƣơng theo sản phẩm, theo khoán: có thể 

                                                           
6
 - Trƣờng hợp niên độ kế toán theo năm dƣơng lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12.  

- Trƣờng hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dƣơng lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ 

kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý.  

- Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp. 
7
 Chỉ kê khai trong trƣờng hợp thành lập mới. Doanh nghiệp căn cứ vào quy định của pháp luật về thuế 

giá trị gia tăng và dự kiến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để xác định 01 trong 04 phƣơng pháp tính 

thuế giá trị gia tăng tại chỉ tiêu này. 
8
 Doanh nghiệp có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện về việc sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện 

tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật. Không kê khai trong trƣờng hợp thành lập doanh 

nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. 
9
 Không kê khai trong trƣờng hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. 
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lựa chọn 1 trong 3 phƣơng thức đóng bảo hiểm xã hội: hàng tháng, 03 tháng một 

lần, 06 tháng một lần. 

- Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính khác: đánh dấu vào 

phƣơng thức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng. 

11. Thông tin về các doanh nghiệp bị hợp nhất, đƣợc chuyển đổi (chỉ kê 

khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp, 

chuyển đổi loại hình doanh nghiệp): 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ..................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  ...............................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số 

doanh nghiệp/mã số thuế): ……………… Ngày cấp …/…/…… Nơi 

cấp: ………………. 

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với 

doanh nghiệp bị hợp nhất và các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh 

doanh của doanh nghiệp bị hợp nhất. 

12. Thông tin về hộ kinh doanh đƣợc chuyển đổi (chỉ kê khai trong 

trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh): 

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):  ................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh:  ............................................  

Ngày cấp: ......... / ...... / ....... Nơi cấp:  ..........................................................  

Mã số thuế của hộ kinh doanh (chỉ kê khai MST 10 số):  ...........................  

Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh:  .....................................................................  

Tên chủ hộ kinh doanh:  ..............................................................................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân 

được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh):  

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân 

được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh):  ...................  

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

13. Thông tin về cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện đƣợc 

chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp xã hội trên cơ 

sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện): 

Tên cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện (ghi bằng chữ in hoa):  .............  

Số Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (Đối với cơ sở bảo trợ xã hội)/Số 

Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (Đối với quỹ xã hội/quỹ từ 

thiện): ………… Ngày cấp: … /… /…… Nơi cấp:  .......................................................  
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Mã số thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện (chỉ kê khai 

MST 10 số):  .....................................................................................................  

Địa chỉ trụ sở chính:  .......................................................................................  

Tên ngƣời đại diện cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện:  .................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân 

được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ 

từ thiện): 

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân 

được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã 

hội/quỹ từ thiện):  .......................................................................................... 

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

Trƣờng hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng 

công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp. 

Các thành viên hợp danh cam kết: 

- Bản thân không thuộc diện cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo 

quy định tại Luật Doanh nghiệp; không là chủ doanh nghiệp tƣ nhân; không 

đồng thời là thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác (trừ trường hợp 

được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại); 

- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và 

đƣợc sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật; 

- Sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan 

thuế theo đúng quy định của pháp luật
10

; 

- Chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung 

thực của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên. 

CÁC THÀNH VIÊN HỢP DANH 

(Ký và ghi họ tên từng thành viên)
11 

 

 

  

                                                           
10

 Không kê khai trong trƣờng hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. 
11

 Các thành viên hợp danh của công ty ký trực tiếp vào phần này.  

Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời đƣợc 

chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục I-2 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________

 

……, ngày ……tháng …… năm …… 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phƣớc 
 

Tôi là
1
 (ghi họ tên bằng chữ in hoa):  ..................................... …………...  

 

Đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tôi  

là ngƣời đại diện theo pháp luật/Chủ tịch công ty/Chủ tịch Hội đồng thành 

viên
2
 với các nội dung sau: 

1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp): 

Thành lập mới  

Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp  

Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp  

Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp  

Thành lập trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp  

Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh
3
   

Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ 

xã hội/quỹ từ thiện
4 

 

2. Tên công ty: 

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):  ...........................  

                                                           
1
 Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời 

đƣợc chỉ định kê khai thông tin vào phần này. 
2
 Trƣờng hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi ngƣời đại diện theo 

pháp luật thì Chủ tịch công ty/Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty sau chuyển đổi kê khai thông tin vào 

phần này. 
3
 
, 4

 Trƣờng hợp đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh/cơ 

sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện qua mạng thông tin điện tử thì ngƣời nộp hồ sơ scan Giấy chứng nhận đăng 

ký hộ kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (đối với cơ sở bảo trợ xã hội)/Giấy phép thành lập và công nhận 

điều lệ quỹ (đối với quỹ xã hội/quỹ từ thiện) trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và nộp trực 

tiếp bản chính Giấy này tới Phòng Đăng ký kinh doanh để đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy 

định tại Điều 27 và Điều 28 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. 
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Tên công ty viết bằng tiếng nƣớc ngoài (nếu có):  .....................................  

Tên công ty viết tắt (nếu có):  .....................................................................  

3. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...............................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Điện thoại:  ....................................................... Fax (nếu có):  ....................  

Email (nếu có):  ................................................ Website (nếu có):  .............  

- Doanh nghiệp nằm trong (Đánh dấu X vào ô vuông tương ứng nếu doanh 

nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp/khu chế xuất/khu 

kinh tế/khu công nghệ cao): 

Khu công nghiệp  

Khu chế xuất  

Khu kinh tế  

Khu công nghệ cao  

    Doanh nghiệp xã hội (Đánh dấu X vào ô vuông nếu là doanh nghiệp xã 

hội) 

    Công ty chứng khoán/Công ty quản lý quỹ đầu tƣ chứng khoán/Công ty 

đầu tƣ chứng khoán: (Đánh dấu X nếu là Công ty chứng khoán/Công ty quản lý 

quỹ đầu tư chứng khoán/Công ty đầu tư chứng khoán và kê khai thêm các thông 

tin sau đây) 

Giấy phép thành lập và hoạt động số: … (nếu có) do Uỷ ban Chứng khoán 

Nhà nƣớc cấp ngày: …./…./….. 

 - Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, 

phƣờng, thị trấn biên giới; xã, phƣờng, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh 

hƣởng đến quốc phòng, an ninh
5
:  Có            Không 

4. Ngành, nghề kinh doanh
 
(ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ 

thống ngành kinh tế của Việt Nam):  
 

STT Tên ngành Mã ngành 

Ngành, nghề kinh doanh chính 

(đánh dấu X để chọn một trong 

các ngành, nghề đã kê khai) 

    

5. Chủ sở hữu: 
                                                           

5
 Kê khai trong trƣờng hợp có nhà đầu tƣ nƣớc ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh 

nghiệp dẫn đến thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. 
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a) Đối với chủ sở hữu là cá nhân: 

- Thông tin về chủ sở hữu: 

Họ tên chủ sở hữu (ghi bằng chữ in hoa):  ........................... Giới tính: .....  

Sinh ngày:  ........ / .... / ......... Dân tộc:  .....................  Quốc tịch:  ..................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:  

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):…… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: ………………………………………... 

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

Địa chỉ thƣờng trú: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...............................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Quốc gia:  ....................................................................................................  

Địa chỉ liên lạc: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...............................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Quốc gia:  ....................................................................................................  

Điện thoại (nếu có):  ........................... Email (nếu có):  ..............................  

- Thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ (chỉ kê khai nếu chủ sở hữu 

là nhà đầu tư nước ngoài): 

Mã số dự án:  ...............................................................................................  

Ngày cấp: ......... / ...... / ....... Cơ quan cấp:  ...................................................  

b) Đối với chủ sở hữu là tổ chức: 

- Thông tin về chủ sở hữu: 

Tên tổ chức (ghi bằng chữ in hoa):  ............................................................  

Mã số doanh nghiệp/Số Quyết định thành lập:  ..........................................  

Ngày cấp: ......... / ...... / ....... Nơi cấp:  ..........................................................  

Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  
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Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...............................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Quốc gia:  ....................................................................................................  

Điện thoại (nếu có):  ......................................... Fax (nếu có):  ....................  

Email (nếu có):  ................................................ Website (nếu có):  .............  

- Thông tin về ngƣời đại diện theo pháp luật/ngƣời đại diện theo uỷ quyền (kê 

khai  theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): 

Gửi kèm. 

- Thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ (chỉ kê khai nếu chủ sở hữu 

là nhà đầu tư nước ngoài): 

Mã số dự án:……………………………………………………………… 

Ngày cấp: ......... / ...... / ....... Cơ quan cấp:  ...................................................  

- Mô hình tổ chức công ty: 

Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc  

Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc  

6. Vốn điều lệ: 

Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ):  .....................................................................  

Vốn điều lệ (bằng chữ; VNĐ): ....................................................................  

Giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền nƣớc ngoài (nếu có, bằng số, loại 

ngoại tệ): ..............................................................................................................  

Có hiển thị thông tin về giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền tệ nƣớc ngoài trên 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không?     Có           Không  

7. Nguồn vốn điều lệ: 
 

Loại nguồn vốn 

Số tiền (bằng số; VNĐ và giá trị 

tương đương theo đơn vị tiền nước 

ngoài, nếu có) 

Tỷ lệ 

(%) 

Vốn ngân sách nhà nƣớc   

Vốn tƣ nhân   

Vốn nƣớc ngoài   

Vốn khác   

Tổng cộng   
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8. Tài sản góp vốn: 
 

STT Tài sản góp vốn 

Giá trị vốn của từng tài 

sản trong vốn điều lệ 

(bằng số, VNĐ) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Đồng Việt Nam   

2 Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi 

rõ loại ngoại tệ, số tiền được 

góp bằng mỗi loại ngoại tệ) 

  

3 Vàng   

4 Quyền sử dụng đất   

5 Quyền sở hữu trí tuệ   

6 Các tài sản khác (ghi rõ loại 

tài sản, số lượng và giá trị 

còn lại của mỗi loại tài sản, 

có thể lập thành danh mục 

riêng kèm theo hồ sơ đăng ký 

doanh nghiệp) 

  

Tổng số   

9. Ngƣời đại diện theo pháp luật
6
:  

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):  ..................................... Giới tính:  .........  

Chức danh:  .................................................................................................  

Sinh ngày:  ........ / .... / ......... Dân tộc:  .....................  Quốc tịch:  ..................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:  

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: ………………………………………... 

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

Địa chỉ thƣờng trú: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...............................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Quốc gia:  ....................................................................................................  

                                                           
6
 Ghi thông tin của tất cả ngƣời đại diện theo pháp luật trong trƣờng hợp công ty có nhiều hơn 01 ngƣời 

đại diện theo pháp luật. 
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Địa chỉ liên lạc: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...............................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Quốc gia:  ....................................................................................................  

Điện thoại (nếu có):  ....................... Email (nếu có):  ..................................  

10. Thông tin đăng ký thuế: 
 

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế 

10.1 Thông tin về Giám đốc/Tổng giám đốc (nếu có): 

Họ và tên Giám đốc/Tổng giám đốc: ……………………………. 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

10.2 Thông tin về Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán (nếu có): 

Họ và tên Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán: ………………………… 

Điện thoại: ……………………………………………………………... 

10.3 Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo 

thuế khác địa chỉ trụ sở chính): 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:............................ 

Xã/Phƣờng/Thị trấn: ………………………………………………….  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………… 

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………….. 

Điện thoại (nếu có): …………………Fax (nếu có): ……………..…… 

Email (nếu có): ………………………………………………………… 

10.4 Ngày bắt đầu hoạt động
7
 (trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu 

hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp thì không cần kê khai nội dung này): …../…../……. 

10.5 Hình thức hạch toán (Đánh dấu X vào một trong hai ô “Hạch toán độc 

lập” hoặc “Hạch toán phụ thuộc”. Trường hợp tích chọn ô “Hạch 

toán độc lập” mà thuộc đối tượng phải lập và gửi báo cáo tài chính 

hợp nhất cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì tích chọn thêm 

ô “Có báo cáo tài chính hợp nhất”):  

Hạch toán độc lập   Có báo cáo tài chính hợp nhất 

Hạch toán phụ thuộc    
 

                                                           
7
 Trƣờng hợp doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau ngày bắt đầu hoạt động 

đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 
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10.6 Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..
8
 

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán) 

10.7 Tổng số lao động (dự kiến): ……………………………………………  

 

10.8 Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M: 

Có Không 
 

10.9 Phƣơng pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)
9
: 

 Khấu trừ  

 Trực tiếp trên GTGT  

 Trực tiếp trên doanh số  

 Không phải nộp thuế GTGT  

 

11. Đăng ký sử dụng hóa đơn
10

: 
 

Tự in hóa đơn Đặt in hóa đơn 

Sử dụng hóa đơn điện tử Mua hóa đơn của cơ quan thuế 

12. Thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội
11

: 

Phƣơng thức đóng bảo hiểm xã hội (chọn 1 trong 3 phương thức): 
 

Hàng tháng 03 tháng một lần 06 tháng một lần 
 

Lưu ý:  

- Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính là nông nghiệp, lâm 

nghiệp, ngƣ nghiệp, diêm nghiệp và trả lƣơng theo sản phẩm, theo khoán: có thể 

lựa chọn 1 trong 3 phƣơng thức đóng bảo hiểm xã hội: hàng tháng, 03 tháng một 

lần, 06 tháng một lần. 

- Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính khác: đánh dấu vào 

phƣơng thức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng. 

                                                           
8
 - Trƣờng hợp niên độ kế toán theo năm dƣơng lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12.  

- Trƣờng hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dƣơng lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ 

kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý.  

- Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp. 
9
 Chỉ kê khai trong trƣờng hợp thành lập mới. Doanh nghiệp căn cứ vào quy định của pháp luật về thuế 

giá trị gia tăng và dự kiến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để xác định 01 trong 04 phƣơng pháp tính 

thuế giá trị gia tăng tại chỉ tiêu này. 
10

 Doanh nghiệp có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện về việc sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện 

tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật. Không kê khai trong trƣờng hợp thành lập doanh 

nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. 
11

 Không kê khai trong trƣờng hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. 
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13. Thông tin về các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, đƣợc 

chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, 

tách, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp): 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ..................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  ...............................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số 

doanh nghiệp/mã số thuế): ……………… Ngày cấp …/…/…… Nơi 

cấp: ………………. 

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với 

doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất và các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm 

kinh doanh của doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất. 

14. Thông tin về hộ kinh doanh đƣợc chuyển đổi (chỉ kê khai trong 

trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh): 

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):  ....................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh:  ................................................  

Ngày cấp: ......... / ...... / ....... Nơi cấp:  ..............................................................  

Mã số thuế của hộ kinh doanh (chỉ kê khai MST 10 số):  ...............................  

Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh:  .........................................................................  

Tên chủ hộ kinh doanh:  ..................................................................................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân 

được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh): 

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân 

được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh):  ...................  

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

15. Thông tin về cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện đƣợc 

chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp xã hội trên cơ 

sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện): 

Tên cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện (ghi bằng chữ in hoa):  .....  

Số Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (Đối với cơ sở bảo trợ xã hội)/Số 

Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (Đối với quỹ xã hội/quỹ từ 

thiện): ……… Ngày cấp: … /… /…… Nơi cấp:  ...................................................  

Mã số thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện (chỉ kê khai 

MST 10 số):  .....................................................................................................  

Địa chỉ trụ sở chính:  .......................................................................................  

Tên ngƣời đại diện cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện:  .................  
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Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân 

được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ 

từ thiện): 

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân 

được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã 

hội/quỹ từ thiện):  .......................................................................................... 

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

Trƣờng hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng 

công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp. 

Tôi cam kết: 

- Là ngƣời có đầy đủ quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và 

đƣợc sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật; 

- Sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan 

thuế theo đúng quy định của pháp luật
12

; 

- Chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung 

thực của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên. 

 

 
NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/ 

CHỦ TỊCH CÔNG TY/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

THÀNH VIÊN CỦA CÔNG TY 

(Ký và ghi họ tên)
13

 

                                                           
12

 Không kê khai trong trƣờng hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. 
13

 - Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.  

- Trƣờng hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi ngƣời đại diện theo 

pháp luật thì Chủ tịch công ty/Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần 

này.  

- Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời 

đƣợc chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục I-3 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________

 

……, ngày ……tháng …… năm …… 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN 

 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phƣớc. 
 

Tôi là
1
 (ghi họ tên bằng chữ in hoa):  .............. …………………………. 

 

Đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên do tôi  

là ngƣời đại diện theo pháp luật/Chủ tịch Hội đồng thành viên
2
 với nội dung sau: 

1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp): 

Thành lập mới  

Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp  

Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp  

Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp  

Thành lập trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp  

Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh
3
   

Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ 

xã hội/quỹ từ thiện
4 

 

2. Tên công ty: 

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):  ...............................  

Tên công ty viết bằng tiếng nƣớc ngoài (nếu có):  .........................................  

Tên công ty viết tắt (nếu có):  .........................................................................  
                                                           

1
 Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời đƣợc chỉ 

định kê khai thông tin vào phần này. 
2
 Trƣờng hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi ngƣời đại diện theo pháp 

luật thì Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty sau chuyển đổi kê khai thông tin vào phần này. 
3, 4

 Trƣờng hợp đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh/cơ 

sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện qua mạng thông tin điện tử thì ngƣời nộp hồ sơ scan Giấy chứng nhận đăng ký hộ 

kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (đối với cơ sở bảo trợ xã hội)/Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ 

(đối với quỹ xã hội/quỹ từ thiện) trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và nộp trực tiếp bản chính 

Giấy này tới Phòng Đăng ký kinh doanh để đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại Điều 27 và 

Điều 28 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. 
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3. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..................................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn: .......................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...................................................  

Tỉnh/Thành phố:  .............................................................................................  

Điện thoại:  ....................................................... Fax (nếu có):  ........................  

Email (nếu có):  ................................................ Website (nếu có):  .................  

- Doanh nghiệp nằm trong (Đánh dấu X vào ô vuông tương ứng nếu doanh nghiệp 

đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp/khu chế xuất/khu kinh tế/khu 

công nghệ cao): 

Khu công nghiệp  

Khu chế xuất  

Khu kinh tế  

Khu công nghệ cao  

    Doanh nghiệp xã hội (Đánh dấu X vào ô vuông nếu là doanh nghiệp xã hội) 

    Công ty chứng khoán/Công ty quản lý quỹ đầu tƣ chứng khoán/Công ty đầu 

tƣ chứng khoán: (Đánh dấu X nếu là Công ty chứng khoán/Công ty quản lý quỹ đầu tư 

chứng khoán/Công ty đầu tư chứng khoán và kê khai thêm các thông tin sau đây) 

Giấy phép thành lập và hoạt động số: … (nếu có) do Uỷ ban Chứng khoán Nhà 

nƣớc cấp ngày: …./…./….. 

- Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, phƣờng, 

thị trấn biên giới; xã, phƣờng, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh hƣởng đến quốc 

phòng, an ninh
5
: Có              Không 

4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống 

ngành kinh tế của Việt Nam):  
 

STT Tên ngành Mã ngành 

Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh 

dấu X để chọn một trong các ngành, 

nghề đã kê khai) 

    

5. Vốn điều lệ: 

Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ):  .....................................................................  

Vốn điều lệ (bằng chữ; VNĐ): ....................................................................  

Giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền nƣớc ngoài (nếu có, bằng số, loại ngoại tệ):

 .............................................................................................................................  

                                                           
5
 Kê khai trong trƣờng hợp có nhà đầu tƣ nƣớc ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh nghiệp dẫn 

đến thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. 
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Có hiển thị thông tin về giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền tệ nƣớc ngoài trên Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không?   Có              Không 

6. Nguồn vốn điều lệ: 
 

Loại nguồn vốn 

Số tiền (bằng số; VNĐ và giá 

trị tương đương theo đơn vị 

tiền nước ngoài, nếu có) 

Tỷ lệ (%) 

Vốn ngân sách nhà nƣớc   

Vốn tƣ nhân   

Vốn nƣớc ngoài   

Vốn khác   

Tổng cộng   

7. Thành viên công ty: kê khai theo Phụ lục I-6 ban hành kèm theo Thông tư số 

01/2021/TT-BKHĐT  

- Thông tin về ngƣời đại diện theo pháp luật/ngƣời đại diện theo uỷ quyền của thành 

viên là tổ chức (kê khai theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-

BKHĐT): Gửi kèm (nếu có). 

- Thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ (chỉ kê khai trong trường hợp 

thành viên là nhà đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo quy định 

của Luật Đầu tư): 

Mã số dự án:  ...............................................................................................  

Ngày cấp:  ........./ ...... / ....... Cơ quan cấp:  ...................................................  

8. Ngƣời đại diện theo pháp luật
6
: 

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):  ................................. Giới tính:  .............  

Chức danh:  .................................................................................................  

Sinh ngày:  ......../ .... / ......... Dân tộc:  .....................  Quốc tịch:  ..................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:  

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: ………………………………………... 

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

Địa chỉ thƣờng trú: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

                                                           
6
 Ghi thông tin của tất cả ngƣời đại diện theo pháp luật trong trƣờng hợp công ty có nhiều hơn 01 ngƣời đại diện 

theo pháp luật. 
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Xã/Phƣờng/Thị trấn: ...................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...............................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Quốc gia: .....................................................................................................  

Địa chỉ liên lạc: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn: ...................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:……………. ...........................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Quốc gia:  ......................................................... ………………………….. 

Điện thoại (nếu có):  ......................... Email (nếu có): …………………… 

9. Thông tin đăng ký thuế: 
 

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế 

9.1 Thông tin về Giám đốc/Tổng giám đốc (nếu có): 

Họ và tên Giám đốc/Tổng giám đốc: ……………………………. 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

9.2 Thông tin về Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán (nếu có): 

Họ và tên Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán: ……………………… 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

9.3 Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo 

thuế khác địa chỉ trụ sở chính): 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……………… 

Xã/Phƣờng/Thị trấn: ………………………………………………… 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………… 

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………….. 

Điện thoại (nếu có): ………………….Fax (nếu có):……………….. 

Email (nếu có):……………………………………………………… 

9.4 Ngày bắt đầu hoạt động
7
 (trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu 

hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp thì không cần kê khai nội dung này): …../…../……. 

 

                                                           
7
 Trƣờng hợp doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau ngày bắt đầu hoạt động đã kê 

khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 
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9.5 Hình thức hạch toán (Đánh dấu X vào một trong hai ô “Hạch toán độc 

lập” hoặc “Hạch toán phụ thuộc”. Trường hợp tích chọn ô “Hạch 

toán độc lập” mà thuộc đối tượng phải lập và gửi báo cáo tài chính 

hợp nhất cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì tích chọn thêm 

ô “Có báo cáo tài chính hợp nhất”):  

Hạch toán độc lập   Có báo cáo tài chính hợp nhất 

Hạch toán phụ thuộc    
 

9.6 Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..
8
 

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán) 

9.7 Tổng số lao động (dự kiến): …………………………………  
 

9.8 Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M: 

Có Không 
 

9.9 Phƣơng pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)
9
: 

 Khấu trừ  

 Trực tiếp trên GTGT  

 Trực tiếp trên doanh số  

 Không phải nộp thuế GTGT  

10. Đăng ký sử dụng hóa đơn
10

: 
 

Tự in hóa đơn Đặt in hóa đơn 

Sử dụng hóa đơn điện tử Mua hóa đơn của cơ quan thuế 

11. Thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội
11

: 

Phƣơng thức đóng bảo hiểm xã hội (chọn 1 trong 3 phương thức): 
 

 

Lưu ý:  

- Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính là nông nghiệp, lâm 

nghiệp, ngƣ nghiệp, diêm nghiệp và trả lƣơng theo sản phẩm, theo khoán: có thể lựa 

                                                           
8
 - Trƣờng hợp niên độ kế toán theo năm dƣơng lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12.  

- Trƣờng hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dƣơng lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế 

toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý.  

- Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp. 
9
 Chỉ kê khai trong trƣờng hợp thành lập mới. Doanh nghiệp căn cứ vào quy định của pháp luật về thuế giá trị gia 

tăng và dự kiến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để xác định 01 trong 04 phƣơng pháp tính thuế giá trị gia tăng 

tại chỉ tiêu này. 
10

 Doanh nghiệp có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện về việc sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, 

mua hóa đơn của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật. Không kê khai trong trƣờng hợp thành lập doanh nghiệp 

trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. 
11

 Không kê khai trong trƣờng hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. 

Hàng tháng 03 tháng một lần 06 tháng một lần 
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chọn 1 trong 3 phƣơng thức đóng bảo hiểm xã hội: hàng tháng, 03 tháng một lần, 06 

tháng một lần. 

- Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính khác: đánh dấu vào 

phƣơng thức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng 

12. Thông tin về các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, đƣợc 

chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, tách, 

hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp): 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ..................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  ...............................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh 

nghiệp/mã số thuế): ……………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ………………. 

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với doanh 

nghiệp bị chia, bị hợp nhất và các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh 

của doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất. 

13. Thông tin về hộ kinh doanh đƣợc chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường 

hợp thành lập công ty trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh): 

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa): .................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh:  ............................................  

Ngày cấp:  ........./ ...... / ....... Nơi cấp:  ...........................................................  

Mã số thuế của hộ kinh doanh (chỉ kê khai MST 10 số):  ...........................  

Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh:  .....................................................................  

Tên chủ hộ kinh doanh:  ..............................................................................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được 

ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh): 

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được 

ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh):  ............................  

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

14. Thông tin về cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện đƣợc chuyển 

đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp xã hội trên cơ sở chuyển 

đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện): 

Tên cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện (ghi bằng chữ in hoa):  .....  

Số Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (Đối với cơ sở bảo trợ xã hội)/Số Giấy 

phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (Đối với quỹ xã hội/quỹ từ thiện):  ……… 

Ngày cấp: … /… /…… Nơi cấp: ……………………………………………………… 
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Mã số thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện (chỉ kê khai MST 

10 số):  .............................................................................................................. 

Địa chỉ trụ sở chính:  .......................................................................................  

Tên ngƣời đại diện cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện:  .................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân được ghi 

trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện): 

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân 

được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã 

hội/quỹ từ thiện):  .........................................................................................  

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

Trƣờng hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng công bố 

nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

Tôi cam kết: 

- Là ngƣời có đầy đủ quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và đƣợc 

sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật; 

- Sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế 

theo đúng quy định của pháp luật
12

; 

- Chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của 

nội dung đăng ký doanh nghiệp trên. 
 

 
NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/ 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CỦA CÔNG TY 

(Ký và ghi họ tên)
13

 

                                                           
12

 Không kê khai trong trƣờng hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. 
13

 - Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.  

- Trƣờng hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi ngƣời đại diện theo pháp 

luật thì Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần này.  

- Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời đƣợc chỉ 

định ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục I-4 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________

 

……, ngày ……tháng …… năm …… 
 

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP 

CÔNG TY CỔ PHẦN 
 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phƣớc. 
 

Tôi là
1
 (ghi họ tên bằng chữ in hoa):  ................................... ……………  

 

Đăng ký công ty cổ phần do tôi là ngƣời đại diện theo pháp luật/Chủ 

tịch Hội đồng quản trị với các nội dung sau
2
: 

1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp): 

Thành lập mới  

Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp  

Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp  

Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp  

Thành lập trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp  

Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh
3
  

Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ 

xã hội/quỹ từ thiện
4 

 

2. Tên công ty: 

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):  ...........................  

Tên công ty viết bằng tiếng nƣớc ngoài (nếu có):  .....................................  

Tên công ty viết tắt (nếu có):  .....................................................................  

                                                           
1
 Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời 

đƣợc chỉ định kê khai thông tin vào phần này. 
2
 Trƣờng hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi ngƣời đại diện theo 

pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty sau chuyển đổi kê khai thông tin vào phần này. 
3, 4

 Trƣờng hợp đăng ký thành lập công ty cổ phần trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh/cơ sở bảo trợ xã 

hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện qua mạng thông tin điện tử thì ngƣời nộp hồ sơ scan Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh 

doanh/Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (đối với cơ sở bảo trợ xã hội)/Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ 

(đối với quỹ xã hội/quỹ từ thiện) trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và nộp trực tiếp bản 

chính Giấy này tới Phòng Đăng ký kinh doanh để đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại 

Điều 27 và Điều 28 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. 
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3. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...............................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Điện thoại:  ....................................................... Fax (nếu có):  ....................  

Email (nếu có):  ................................................ Website (nếu có):  .............  

- Doanh nghiệp nằm trong (Đánh dấu X vào ô vuông tương ứng nếu doanh 

nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp/khu chế xuất/khu 

kinh tế/khu công nghệ cao): 

Khu công nghiệp  

Khu chế xuất  

Khu kinh tế  

Khu công nghệ cao  

    Doanh nghiệp xã hội (Đánh dấu X vào ô vuông nếu là doanh nghiệp xã 

hội) 

    Công ty chứng khoán/Công ty quản lý quỹ đầu tƣ chứng khoán/Công ty 

đầu tƣ chứng khoán: (Đánh dấu X nếu là Công ty chứng khoán/Công ty quản lý 

quỹ đầu tư chứng khoán/Công ty đầu tư chứng khoán và kê khai thêm các thông 

tin sau đây) 

Giấy phép thành lập và hoạt động số: … (nếu có) do Uỷ ban Chứng khoán 

Nhà nƣớc cấp ngày: …./…./….. 

- Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, 

phƣờng, thị trấn biên giới; xã, phƣờng, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh 

hƣởng đến quốc phòng, an ninh
5
: Có      Không 

4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ 

thống ngành kinh tế Việt Nam):  

 

STT Tên ngành Mã ngành 

Ngành, nghề kinh doanh chính 

(đánh dấu X để chọn một trong 

các ngành, nghề đã kê khai) 

                                                           
5
 Kê khai trong trƣờng hợp có nhà đầu tƣ nƣớc ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh 

nghiệp dẫn đến thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. 
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5. Vốn điều lệ: 

Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ):  .....................................................................  

Vốn điều lệ (bằng chữ; VNĐ): ....................................................................  

Giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền nƣớc ngoài (nếu có, bằng số, loại 

ngoại tệ): ..............................................................................................................  

Có hiển thị thông tin về giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền tệ nƣớc ngoài trên 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không?   Có           Không  

6. Nguồn vốn điều lệ: 

 

Loại nguồn vốn 

Số tiền (bằng số; VNĐ và giá trị 

tương đương theo đơn vị tiền 

nước ngoài, nếu có) 

Tỷ lệ (%) 

Vốn ngân sách nhà nƣớc   

Vốn tƣ nhân   

Vốn nƣớc ngoài   

Vốn khác   

Tổng cộng   

7. Thông tin về cổ phần: 

Mệnh giá cổ phần (VNĐ): ...........................................................................  
 

STT Loại cổ phần Số lƣợng 
Giá trị (bằng 

số, VNĐ) 

Tỉ lệ so với 

vốn điều lệ 

(%) 

1 Cổ phần phổ thông    

2 Cổ phần ƣu đãi biểu quyết    

3 Cổ phần ƣu đãi cổ tức    

4 Cổ phần ƣu đãi hoàn lại    

5 Các cổ phần ƣu đãi khác    
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Tổng số    

Thông tin về cổ phần đƣợc quyền chào bán: 
 

STT Loại cổ phần đƣợc quyền chào bán Số lƣợng 

1 Cổ phần phổ thông  

2 Cổ phần ƣu đãi biểu quyết  

3 Cổ phần ƣu đãi cổ tức  

4 Cổ phần ƣu đãi hoàn lại  

5 Cổ phần ƣu đãi khác  

Tổng số  

8. Cổ đông sáng lập (kê khai theo Phụ lục I-7 ban hành kèm theo Thông tư 

số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (nếu có). 

- Thông tin về ngƣời đại diện theo pháp luật/ngƣời đại diện theo uỷ quyền của cổ 

đông sáng lập là tổ chức (kê khai theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư 

số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (nếu có). 

9. Cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài (kê khai theo Phụ lục I-8 ban hành 

kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (nếu có). 

- Thông tin về ngƣời đại diện theo pháp luật/ngƣời đại diện theo uỷ quyền của cổ 

đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài là tổ chức (kê khai theo Phụ lục I-10 ban hành kèm 

theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (nếu có). 

- Thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ (kê khai trong trường hợp 

cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

theo quy định của Luật Đầu tư): 

Mã số dự án:  ...............................................................................................  

Ngày cấp: ......... / ...... / ....... Cơ quan cấp:  ...................................................  

10. Ngƣời đại diện theo pháp luật
6
: 

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):  ....................................... Giới tính:  .......  

Chức danh:  .................................................................................................  

Sinh ngày:  ........ / .... / ......... Dân tộc:  .....................  Quốc tịch:  ..................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:  

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

                                                           
6
 Ghi thông tin của tất cả ngƣời đại diện theo pháp luật trong trƣờng hợp công ty có nhiều hơn 01 ngƣời 

đại diện theo pháp luật. 
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Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: ………………………………………... 

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

Địa chỉ thƣờng trú: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...............................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Quốc gia:  ....................................................................................................  

Địa chỉ liên lạc: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:………………………………. 

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Quốc gia:  ......................................................... …………………………... 

Điện thoại (nếu có):  ........................... Email (nếu có): …………………… 

11. Thông tin đăng ký thuế: 
 

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế 

11.1 Thông tin về Giám đốc/Tổng giám đốc (nếu có): 

Họ và tên Giám đốc/Tổng giám đốc: ……………………………. 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

11.2 Thông tin về Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán (nếu có): 

Họ và tên Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán: ………………………… 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

11.3 Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo 

thuế khác địa chỉ trụ sở chính): 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……………… 

Xã/Phƣờng/Thị trấn: ………………………………………………….  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………… 

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………….. 

Điện thoại (nếu có): ………………….Fax (nếu có):……………….. 

Email (nếu có):……………………………………………………… 
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11.4 Ngày bắt đầu hoạt động
7
 (trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu 

hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp thì không cần kê khai nội dung này): …../…../……. 

11.5 Hình thức hạch toán (Đánh dấu X vào một trong hai ô “Hạch toán 

độc lập” hoặc “Hạch toán phụ thuộc”. Trường hợp tích chọn ô 

“Hạch toán độc lập” mà thuộc đối tượng phải lập và gửi báo cáo tài 

chính hợp nhất cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì tích 

chọn thêm ô “Có báo cáo tài chính hợp nhất”):  

Hạch toán độc lập   Có báo cáo tài chính hợp nhất 

Hạch toán phụ thuộc    
 

11.6 Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..
8
 

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán) 

11.7 Tổng số lao động (dự kiến): …………………………………  

11.8 Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M: 

Có Không 
 

11.9 Phƣơng pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)
9
: 

 Khấu trừ  

 Trực tiếp trên GTGT  

 Trực tiếp trên doanh số  

 Không phải nộp thuế GTGT  

12. Đăng ký sử dụng hóa đơn
10

: 
 

Tự in hóa đơn Đặt in hóa đơn 

Sử dụng hóa đơn điện tử Mua hóa đơn của cơ quan thuế 

 

                                                           
7
 Trƣờng hợp doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau ngày bắt đầu hoạt động 

đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 
8
 - Trƣờng hợp niên độ kế toán theo năm dƣơng lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12.  

- Trƣờng hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dƣơng lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ 

kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý. 
9
 Chỉ kê khai trong trƣờng hợp thành lập mới. Doanh nghiệp căn cứ vào quy định của pháp luật về thuế 

giá trị gia tăng và dự kiến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để xác định 01 trong 04 phƣơng pháp tính 

thuế giá trị gia tăng tại chỉ tiêu này. 
10

 Doanh nghiệp có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện về việc sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện 

tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật. Không kê khai trong trƣờng hợp thành lập doanh 

nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. 
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13. Thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội
11

: 

Phƣơng thức đóng bảo hiểm xã hội (chọn 1 trong 3 phương thức): 

Hàng tháng 03 tháng một lần 06 tháng một lần 

Lưu ý:  

- Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính là nông nghiệp, lâm 

nghiệp, ngƣ nghiệp, diêm nghiệp và trả lƣơng theo sản phẩm, theo khoán: có thể 

lựa chọn 1 trong 3 phƣơng thức đóng bảo hiểm xã hội: hàng tháng, 03 tháng một 

lần, 06 tháng một lần. 

- Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính khác: đánh dấu vào 

phƣơng thức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng 

14. Thông tin về các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, đƣợc 

chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, 

tách, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp): 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ......................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  ...................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số 

doanh nghiệp/mã số thuế): ……………… Ngày cấp …/…/…… Nơi 

cấp: ………………. 

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với 

doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất và các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm 

kinh doanh của doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất. 

15. Thông tin về hộ kinh doanh đƣợc chuyển đổi (chỉ kê khai trong 

trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh): 

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):  ....................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh:  ................................................  

Ngày cấp: ......... / ...... / ....... Nơi cấp:  ..............................................................  

Mã số thuế của hộ kinh doanh (chỉ kê khai MST 10 số):  ...............................  

Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh:  .........................................................................  

Tên chủ hộ kinh doanh:  ..................................................................................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân 

được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh):  
 

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

                                                           
11

 Không kê khai trong trƣờng hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. 
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Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân 

được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh):  ...................  

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

16. Thông tin về cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện đƣợc 

chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp xã hội trên cơ 

sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện): 

Tên cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện (ghi bằng chữ in hoa):  .....  

Số Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (Đối với cơ sở bảo trợ xã hội)/Số 

Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (Đối với quỹ xã hội/quỹ từ 

thiện): ………… Ngày cấp: … /… /…… Nơi cấp:  ...................................................  

Mã số thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện (chỉ kê khai 

MST 10 số):  .....................................................................................................  

Địa chỉ trụ sở chính:  .......................................................................................  

Tên ngƣời đại diện cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện:  .................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân 

được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ 

từ thiện): 

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân 

được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã 

hội/quỹ từ thiện):  .......................................................................................... 

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

Trƣờng hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị quý Phòng đăng 

công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp. 

Tôi cam kết: 

- Là ngƣời có đầy đủ quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty 

và đƣợc sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật; 

- Sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan 

thuế theo đúng quy định của pháp luật
12

; 

- Chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung 

thực của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên. 

                                                           
12

 Không kê khai trong trƣờng hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. 
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NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/ 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY 

(Ký và ghi họ tên)
13

 

  

                                                           
13

 - Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.  

- Trƣờng hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi ngƣời đại diện theo 

pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần này.  

- Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời 

đƣợc chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục I-6 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN 

S

T

T 

Tên 

thành 

viên 

Ngày, 

tháng, 

năm 

sinh đối 

với 

thành 

viên là 

cá nhân 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Địa chỉ liên lạc 

đối với thành 

viên là cá 

nhân; địa chỉ 

trụ sở chính 

đối với thành 

viên là tổ chức 

Loại giấy tờ, 

số, ngày cấp, 

cơ quan cấp 

Giấy tờ pháp 

lý của cá 

nhân/tổ chức 

Vốn góp Thời 

hạn 

góp 

vốn
3 

Chữ 

ký 

của 

thành 

viên
4 

Ghi 

chú
 

Phần vốn góp1 

(bằng số; VNĐ và 

giá trị tương 

đương theo đơn vị 

tiền nước ngoài: 

bằng số, loại ngoại 

tệ, nếu có) 

Tỷ 

lệ 

(%) 

Loại tài 

sản, số 

lƣợng, giá 

trị tài sản 

góp vốn2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              
 

……, ngày……tháng……năm…… 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CỦA CÔNG TY 
(Ký và ghi họ tên)

5 

                                                           
1
 Ghi phần vốn góp của từng thành viên. Giá trị ghi bằng số theo đơn vị VNĐ và giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền nƣớc ngoài, ghi bằng số, loại ngoại tệ (nếu có). 

2
 Loại tài sản góp vốn bao gồm: Đồng Việt Nam; Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền đƣợc góp bằng mỗi loại ngoại tệ); Vàng; Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, 

công nghệ, bí quyết kỹ thuật; Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lƣợng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản). 

Có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 
3 
- Trƣờng hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp, thời hạn góp vốn là thời hạn thành viên dự kiến hoàn thành việc góp vốn. 

- Trƣờng hợp đăng ký tăng vốn điều lệ, thời hạn góp vốn là thời điểm thành viên hoàn thành việc góp vốn. 

- Các trƣờng hợp khác ngoài các trƣờng hợp nêu trên, thành viên không cần kê khai thời hạn góp vốn. 
4
  - Thành viên là cá nhân ký trực tiếp vào phần này. 

- Đối với thành viên là tổ chức thì kê khai thêm thông tin ngƣời đại diện theo pháp luật hoặc ngƣời đại diện theo ủy quyền theo mẫu tại Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tƣ số 01/2021/TT-

BKHĐT. 

- Trƣờng hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thành viên có phần vốn góp không thay đổi không bắt buộc phải ký vào phần này. 

- Trƣờng hợp đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thì không cần chữ ký tại phần này. 
5
 - Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.  

- Trƣờng hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi ngƣời đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào 

phần này.  

- Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời đƣợc chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục I-7 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN 

STT Tên 

cổ 

đông 

sáng 

lập 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

đối với cổ 

đông 

sáng lập 

là cá nhân 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Địa chỉ liên lạc 

đối với CĐSL 

là cá nhân; địa 

chỉ trụ sở 

chính đối với 

CĐSL là tổ 

chức 

Loại giấy tờ, 

số, ngày cấp, 

cơ quan cấp 

Giấy tờ pháp 

lý của cá 

nhân/tổ chức 

Vốn góp
1
 Thời 

hạn 

góp 

vốn
3 
 

Chữ ký 

của cổ 

đông 

sáng 

lập
4 

Ghi 

chú
 

Tổng số cổ 

phần
 

Tỷ 

lệ 

(%) 

Loại cổ phần Loại tài 

sản, số 

lƣợng, giá 

trị tài sản 

góp vốn2 
Số 

lƣợng 

Giá 

trị 

Phổ thông …….. 

Số 

lƣợng 

Giá 

trị 

Số 

lƣợng 

Giá 

trị 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                   

   
……, ngày……tháng……năm…… 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY 
(Ký và ghi họ tên)

5
 

                                                           
1 

Ghi giá trị vốn cổ phần của từng cổ đông sáng lập. Tài sản hình thành giá trị vốn cổ phần của từng cổ đông sáng lập cần đƣợc liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn cổ phần; số lƣợng từng 

loại tài sản góp vốn cổ phần; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn cổ phần; thời điểm góp vốn cổ phần của từng loại tài sản. Giá trị ghi bằng số theo đơn vị VNĐ và giá trị tƣơng đƣơng 

theo đơn vị tiền nƣớc ngoài (ghi bằng số, loại ngoại tệ), nếu có. 
2
 Loại tài sản góp vốn bao gồm: Đồng Việt Nam; Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền đƣợc góp bằng mỗi loại ngoại tệ); Vàng; Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, 

công nghệ, bí quyết kỹ thuật; Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lƣợng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản). 

Có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 
3 
Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, thời hạn góp vốn là thời hạn cổ đông sáng lập dự kiến hoàn thành việc góp vốn. Các trƣờng hợp khác không phải kê khai thời hạn góp vốn. 

4 
- Cổ đông sáng lập là cá nhân ký trực tiếp vào phần này. 

- Đối với cổ đông sáng lập là tổ chức thì kê khai thêm thông tin ngƣời đại diện theo pháp luật hoặc ngƣời đại diện theo ủy quyền theo mẫu tại Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tƣ số 01/2021/TT-

BKHĐT. 

- Trƣờng hợp đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thì không cần chữ ký tại phần này. 
5
 - Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.  

- Trƣờng hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi ngƣời đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần này.  

- Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời đƣợc chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục I-8 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LÀ NHÀ ĐẦU TƢ NƢỚC NGOÀI 

S

T

T 

Tên 

cổ 

đông 

là nhà 

đầu tƣ 

nƣớc 

ngoài 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

của cổ 

đông là 

cá nhân 

nƣớc 

ngoài 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 
Địa chỉ liên lạc 

đối với CĐNN 

là cá nhân; Địa 

chỉ trụ sở chính 

đối với CĐNN 

là tổ chức 

Loại giấy tờ, 

số, ngày cấp, 

cơ quan cấp 

Giấy tờ pháp 

lý của cá 

nhân/tổ chức 

Vốn góp
1
 Thời 

hạn 

góp 

vốn
3 

Chữ ký của 

cổ đông là 

nhà đầu tƣ 

nƣớc 

ngoài
4 

Ghi 

chú
 

Tổng số cổ 

phần
 

Tỷ 

lệ 

(%) 

Loại cổ phần 
Loại tài 

sản, số 

lƣợng, 

giá trị tài 

sản góp 

vốn
2
 

Số 

lƣợng 

Giá 

trị 

Phổ thông 

 

…….. 

Số 

lƣợng 

Giá 

trị 

Số 

lƣợng 

Giá 

trị 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

                  

     
……, ngày……tháng……năm…… 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY 
(Ký và ghi họ tên)

5
 

                                                           
1 

Ghi giá trị vốn cổ phần của từng cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài. Tài sản hình thành giá trị vốn cổ phần của từng cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài cần đƣợc liệt kê cụ thể: tên loại tài sản 

góp vốn cổ phần; số lƣợng từng loại tài sản góp vốn cổ phần; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn cổ phần; thời điểm góp vốn cổ phần của từng loại tài sản. Giá trị ghi bằng số theo đơn 

vị VNĐ và giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền nƣớc ngoài (ghi bằng số, loại ngoại tệ), nếu có. 
2
 Loại tài sản góp vốn bao gồm: Đồng Việt Nam; Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền đƣợc góp bằng mỗi loại ngoại tệ); Vàng; Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, 

công nghệ, bí quyết kỹ thuật; Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lƣợng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản). 

Có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 
3 
- Trƣờng hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp, thời hạn góp vốn là thời hạn cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài dự kiến hoàn thành việc góp vốn. 

- Trƣờng hợp đăng ký tăng vốn điều lệ, thời hạn góp vốn là thời điểm cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài hoàn thành việc góp vốn. 

- Các trƣờng hợp khác ngoài các trƣờng hợp nêu trên, cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài không cần kê khai thời hạn góp vốn.
 

4
 - Cổ đông là cá nhân nƣớc ngoài ký trực tiếp vào phần này. 

- Đối với cổ đông là tổ chức thì kê khai thêm thông tin ngƣời đại diện theo pháp luật hoặc ngƣời đại diện theo ủy quyền theo mẫu tại Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT. 

- Trƣờng hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cổ đông có giá trị vốn cổ phần không thay đổi không bắt buộc phải ký vào phần này. 

- Trƣờng hợp đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thì không cần chữ ký tại phần này.
 

5
 - Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.  

- Trƣờng hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi ngƣời đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần 

này.  

- Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời đƣợc chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục I-9 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY HỢP DANH 

S

T

T 

Tên thành viên Ngày, 

tháng, năm 

sinh đối 

với thành 

viên là cá 

nhân 

Giớití

nh 

Quốctị

ch 

Dânt

ộc 

Địa chỉ 

liên lạc đối 

với thành 

viên là cá 

nhân; địa 

chỉ trụ sở 

chính đối 

với tổ chức 

Địa chỉ thƣờng trú 

đối với cá nhân; địa 

chỉ trụ sở chính đối 

với tổ chức 

Loại, số, ngày, 

cơ quan cấp 

Giấy tờ pháp lý 

của cá nhân/tổ 

chức 

Vốn góp Thời hạn 

góp vốn
3 

Chữ ký 

của 

thành 

viên
4 

Ghi 

chú Phần vốn góp
 153

 

(bằng số; VNĐ và 

giá trị tương đương 

theo đơn vị tiền nước 

ngoài, nếu có)
 

Tỷ lệ 

(%) 

Loại tài 

sản, số 

lƣợng, giá 

trị tài sản 

góp 

vốn
154

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 A.Thànhviên hợp 

danh 

             

 B.Thànhviên góp 

vốn (nếu có) 

             

  

                                                           
153

 Ghi phần vốn góp của từng thành viên. Tài sản hình thành phần vốn góp của từng thành viên cần đƣợc liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn; số lƣợng từng loại tài sản góp vốn; giá trị 

còn lại của từng loại tài sản góp vốn; thời điểm góp vốn của từng loại tài sản. 
154

 Loại tài sản góp vốn bao gồm: 

- Đồng Việt Nam 

- Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền đƣợc góp bằng mỗi loại ngoại tệ) 

- Vàng 

- Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật 

- Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lƣợng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản) 

Có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 
3 
- Trƣờng hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp, thời hạn góp vốn là thời hạn thành viên dự kiến hoàn thành việc góp vốn. 

- Trƣờng hợp đăng ký tăng vốn điều lệ, thời hạn góp vốn là thời điểm thành viên hoàn thành việc góp vốn. 
- Các trƣờng hợp khác ngoài các trƣờng hợp nêu trên, thành viên không cần kê khai thời hạn góp vốn. 
4
 Trƣờng hợp đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thì không cần chữ ký tại phần này.
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Phụ lục I-10 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  

DANH SÁCH NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO UỶ QUYỀN
155

  

STT Chủ sở 

hữu/Thành viên 

công ty 

TNHH/Cổ đông 

sáng lập/Cổ 

đông là tổ chức 

nƣớc ngoài 

Tên ngƣời 

đại diện theo 

pháp 

luật/ngƣời đại 

diện theo uỷ 

quyền 

Ngày, 

tháng, 

năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Địa chỉ 

liên lạc 

Số, ngày cấp, cơ 

quan cấp Giấy tờ 

pháp lý của cá 

nhân 

Vốn đƣợc uỷ quyền
156

 Chữ ký của 

ngƣời đại diện 

theo pháp 

luật/ngƣời đại 

diện theo uỷ 

quyền
157

 

Ghi chú
 

Tổng giá trị vốn đƣợc 

đại diện (bằng số; 

VNĐ và giá trị 

tương đương theo 

đơn vị tiền nước 

ngoài, nếu có) 

Tỷ lệ 

(%) 

Thời 

điểm đại 

diện phần 

vốn  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

          

 

  

 

  

 
……, ngày……tháng……năm…… 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/ 

CHỦ TỊCH CÔNG TY/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/ 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY 

(Ký và ghi họ tên)
158 

 

                                                           
155

 Áp dụng cho Chủ sở hữu/Thành viên công ty TNHH/Cổ đông sáng lập/Cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài là tổ chức. Doanh nghiệp lựa chọn kê khai ngƣời đại diện theo pháp luật hoặc 

ngƣời đại diện theo uỷ quyền. 
156

 Không phải kê khai phần này đối với trƣờng hợp kê khai ngƣời đại diện theo pháp luật. 
157

 Ngƣời đƣợc kê khai thông tin ký vào phần này.  

Ngƣời đại diện theo uỷ quyền không thay đổi không bắt buộc phải ký vào phần này. 

Trƣờng hợp đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thì không cần chữ ký tại phần này. 
158

 - Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.  

- Trƣờng hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi ngƣời đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch công ty/Chủ tịch Hội đồng thành viên/Chủ tịch Hội đồng 

quản trị của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần này.  

- Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời đƣợc chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 
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60. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với công ty 

nhận sáp nhập (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần và 

công ty hợp danh). Mã số TTHC: 2.002060.000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

- Các công ty liên quan chuẩn bị hợp đồng sáp nhập và dự thảo Điều lệ 

công ty nhận sáp nhập.  

- Các thành viên, chủ sở hữu công ty, các cổ đông liên quan thông qua 

hợp đồng sáp nhập, Điều lệ công ty nhận sáp nhập và tiến hành đăng ký doanh 

nghiệp công ty nhận sáp nhập theo quy định của Luật Doanh nghiệp.  

Cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính theo 01 trong các cách thức 

nhƣ sau: 

* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 

- Bƣớc 1: Ngƣời nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác 

thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí 

đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Bƣớc 2: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, ngƣời 

nộp hồ sơ sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng 

thông tin điện tử. 

- Bƣớc 3: Trong thời gian 02 ngày làm việc, trƣờng hợp hồ sơ đủ điều 

kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp đăng 

ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh 

nghiệp. Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đủ điều kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng 

Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp 

để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh 

doanh: 

- Bƣớc 1: Ngƣời nộp hồ sơ sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê 

khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí đăng ký doanh nghiệp theo quy 

trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn) . Trƣờng hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng 

ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh 

doanh, văn bản ủy quyền phải có thông tin liên hệ của ngƣời ủy quyền để xác 

thực việc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử. 

- Bƣớc 2: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời nộp hồ sơ sẽ 

nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện 

tử. 

- Bƣớc 3: Trong thời gian 02 ngày làm việc, Phòng Đăng ký kinh doanh 

cấp đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp trong trƣờng hợp hồ sơ đủ điều 
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kiện và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng 

hợp hồ sơ chƣa đủ điều kiện, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua 

mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

* Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp 

- Việc đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp đƣợc thực hiện tại 

thời điểm doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Nội dung công bố bao 

gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thông tin sau 

đây: 

(1). Ngành, nghề kinh doanh; 

(2). Danh sách cổ đông sáng lập; danh sách cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc 

ngoài đối với công ty cổ phần. 

b) Cách thức thực hiện:  

Ngƣời thành lập doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ủy quyền thực hiện đăng 

ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với công ty nhận sáp nhập với 

Cơ quan đăng ký kinh doanh theo phƣơng thức Đăng ký doanh nghiệp qua mạng 

thông tin điện tử tại: Địa chỉ: https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn   

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ:  

Hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp của công ty nhận 

sáp nhập phải có các giấy tờ tƣơng ứng quy định tại Chƣơng VI Luật Doanh 

nghiệp và các giấy tờ khác nhƣ sau:  

Trường hợp công ty nhận sáp nhập đăng ký thay đổi thành viên hợp danh 

(i) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do ngƣời đại diện 

theo pháp luật của doanh nghiệp ký; 

(ii) Danh sách thành viên công ty hợp danh quy định tại Điều 25 Luật 

Doanh nghiệp, trong đó không bao gồm nội dung kê khai về thành viên góp vốn; 

(iii) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên hợp danh mới; 

(iv) Hợp đồng sáp nhập theo quy định tại Điều 201 Luật Doanh nghiệp; 

(v) Nghị quyết, quyết định về việc thông qua hợp đồng sáp nhập và bản 

sao biên bản họp Hội đồng thành viên về việc thông qua hợp đồng sáp nhập của 

công ty nhận sáp nhập; 

(vi) Nghị quyết, quyết định về việc thông qua hợp đồng sáp nhập và bản sao 

biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành 

viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần 

về việc thông qua hợp đồng sáp nhập của công ty bị sáp nhập. 

Trường hợp công ty nhận sáp nhập (công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty 

cổ phần, công ty hợp danh) đăng ký thay đổi vốn điều lệ:  
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(i) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do ngƣời đại diện 

theo pháp luật của doanh nghiệp ký; 

(ii) Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên; nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Hội 

đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, 

công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc 

thay đổi vốn điều lệ; 

(iii) Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tƣ chấp thuận về việc góp vốn, 

mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài, tổ chức kinh tế có 

vốn đầu tƣ nƣớc ngoài đối với trƣờng hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp 

vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tƣ. 

(iv) Hợp đồng sáp nhập theo quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 201 Luật 

Doanh nghiệp; 

(v) Nghị quyết, quyết định về việc thông qua hợp đồng sáp nhập và bản 

sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai 

thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty 

cổ phần về việc thông qua hợp đồng sáp nhập của công ty nhận sáp nhập; 

(vi) Nghị quyết, quyết định về việc thông qua hợp đồng sáp nhập và bản sao 

biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành 

viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần 

về việc thông qua hợp đồng sáp nhập của công ty bị sáp nhập, trừ trƣờng hợp công 

ty nhận sáp nhập là thành viên, cổ đông sở hữu trên 65% vốn điều lệ đối với công 

ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh hoặc cổ phần có quyền biểu quyết đối 

với công ty cổ phần của công ty bị sáp nhập. 

Trường hợp công ty nhận sáp nhập đăng ký thay đổi phần vốn góp, tỷ lệ 

phần vốn góp của thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở 

lên, của thành viên hợp danh công ty hợp danh: 

(i) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do ngƣời đại diện 

theo pháp luật của doanh nghiệp ký; 

(ii)  Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở 

lên; danh sách thành viên công ty hợp danh, trong đó không bao gồm nội dung 

kê khai về thành viên góp vốn. Các danh sách phải bao gồm chữ ký của các 

thành viên có phần vốn góp thay đổi, không bắt buộc phải có chữ ký của thành 

viên có phần vốn góp không thay đổi; 

(iii) Hợp đồng chuyển nhƣợng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc 

chuyển nhƣợng trong trƣờng hợp chuyển nhƣợng phần vốn góp; Hợp đồng tặng 

cho trong trƣờng hợp tặng cho phần vốn góp; 

(iv) Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tƣ chấp thuận về việc góp vốn, 

mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài, tổ chức kinh tế có 



960 

 

 

vốn đầu tƣ nƣớc ngoài đối với trƣờng hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp 

vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tƣ. 

(v) Hợp đồng sáp nhập theo quy định tại điểm a Khoản 2 Điều 201 Luật 

Doanh nghiệp; 

(vi) Nghị quyết, quyết định về việc thông qua hợp đồng sáp nhập và bản 

sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai 

thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty 

cổ phần về việc thông qua hợp đồng sáp nhập của công ty nhận sáp nhập; 

(vii) Nghị quyết, quyết định về việc thông qua hợp đồng sáp nhập và bản sao 

biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành 

viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần 

về việc thông qua hợp đồng sáp nhập của công ty bị sáp nhập, trừ trƣờng hợp công 

ty nhận sáp nhập là thành viên, cổ đông sở hữu trên 65% vốn điều lệ đối với công 

ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh hoặc cổ phần có quyền biểu quyết đối 

với công ty cổ phần của công ty bị sáp nhập. 

Trường hợp thay đổi thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai 

thành viên trở lên theo quyết định sáp nhập công ty 

(i) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do ngƣời đại diện 

theo pháp luật của doanh nghiệp ký; 

(ii) Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở 

lên. Danh sách thành viên phải bao gồm chữ ký của thành viên mới và thành 

viên có phần vốn góp thay đổi, không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên có 

phần vốn góp không thay đổi; 

(iii) Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên 

về việc tiếp nhận thành viên mới; 

(iv) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trƣờng hợp thành viên mới 

là cá nhân hoặc bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức, bản sao giấy tờ pháp lý của 

cá nhân đối với ngƣời đại diện theo ủy quyền và bản sao văn bản cử ngƣời đại 

diện theo ủy quyền trong trƣờng hợp thành viên mới là tổ chức. 

Đối với thành viên là tổ chức nƣớc ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của 

tổ chức phải đƣợc hợp pháp hóa lãnh sự; 

(v) Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tƣ chấp thuận về việc góp vốn, mua 

cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài, tổ chức kinh tế có vốn 

đầu tƣ nƣớc ngoài đối với trƣờng hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, 

mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tƣ. 

(vi) Hợp đồng sáp nhập theo quy định tại Điều 201 Luật Doanh nghiệp; 

(vii) Nghị quyết, quyết định về việc thông qua hợp đồng sáp nhập và bản 

sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai 
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thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty 

cổ phần về việc thông qua hợp đồng sáp nhập của công ty nhận sáp nhập; 

(viii) Nghị quyết, quyết định về việc thông qua hợp đồng sáp nhập và bản 

sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai 

thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty 

cổ phần về việc thông qua hợp đồng sáp nhập của công ty bị sáp nhập, trừ 

trƣờng hợp công ty nhận sáp nhập là thành viên, cổ đông sở hữu trên 65% vốn 

điều lệ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh hoặc cổ phần có 

quyền biểu quyết đối với công ty cổ phần của công ty bị sáp nhập. 

Trường hợp thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 

viên theo quyết định sáp nhập công ty 

(i)Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 

viên do chủ sở hữu hoặc ngƣời đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu cũ và chủ 

sở hữu mới hoặc ngƣời đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký; 

  (ii) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trƣờng hợp ngƣời nhận 

chuyển nhƣợng là cá nhân hoặc bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức, bản sao 

giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với ngƣời đƣợc ủy quyền và bản sao văn bản cử 

ngƣời đại diện theo ủy quyền trong trƣờng hợp ngƣời nhận chuyển nhƣợng là tổ 

chức. 

Đối với chủ sở hữu là tổ chức nƣớc ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của 

tổ chức phải đƣợc hợp pháp hóa lãnh sự; 

(iii) Bản sao Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty; 

(iv) Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tƣ chấp thuận về việc góp vốn, 

mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài, tổ chức kinh tế có 

vốn đầu tƣ nƣớc ngoài đối với trƣờng hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp 

vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tƣ. 

(v) Hợp đồng sáp nhập theo quy định tại Điều 201 Luật Doanh nghiệp; 

(vi) Nghị quyết, quyết định về việc thông qua hợp đồng sáp nhập và bản 

sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai 

thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty 

cổ phần về việc thông qua hợp đồng sáp nhập của công ty nhận sáp nhập; 

(vii) Nghị quyết, quyết định về việc thông qua hợp đồng sáp nhập và bản 

sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai 

thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty 

cổ phần về việc thông qua hợp đồng sáp nhập của công ty bị sáp nhập, trừ 

trƣờng hợp công ty nhận sáp nhập là thành viên, cổ đông sở hữu trên 65% vốn 

điều lệ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh hoặc cổ phần có 

quyền biểu quyết đối với công ty cổ phần của công ty bị sáp nhập. 

 Trường hợp thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài theo quyết định 

sáp nhập công ty 
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(i) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do ngƣời đại diện 

theo pháp luật của doanh nghiệp ký; 

(ii) Danh sách cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài sau khi đã thay đổi. Danh 

sách cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài phải bao gồm chữ ký của cổ đông có giá 

trị cổ phần thay đổi, không bắt buộc phải có chữ ký của cổ đông có giá trị cổ 

phần không thay đổi; 

(iii) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trƣờng hợp ngƣời nhận 

chuyển nhƣợng là cá nhân; bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức, bản sao giấy tờ 

pháp lý của cá nhân đối với ngƣời đại diện theo ủy quyền và bản sao văn bản cử 

ngƣời đại diện theo ủy quyền trong trƣờng hợp ngƣời nhận chuyển nhƣợng là tổ 

chức. 

(iv) Đối với cổ đông là tổ chức nƣớc ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của 

tổ chức phải đƣợc hợp pháp hóa lãnh sự; 

(v) Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tƣ chấp thuận về việc góp vốn, mua 

cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài, tổ chức kinh tế có vốn 

đầu tƣ nƣớc ngoài đối với trƣờng hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, 

mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tƣ. 

(vi) Hợp đồng sáp nhập theo quy định tại Điều 201 Luật Doanh nghiệp; 

(vii) Nghị quyết, quyết định về việc thông qua hợp đồng sáp nhập và bản 

sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai 

thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty 

cổ phần về việc thông qua hợp đồng sáp nhập của công ty nhận sáp nhập; 

(viii) Nghị quyết, quyết định về việc thông qua hợp đồng sáp nhập và bản 

sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai 

thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty 

cổ phần về việc thông qua hợp đồng sáp nhập của công ty bị sáp nhập, trừ 

trƣờng hợp công ty nhận sáp nhập là thành viên, cổ đông sở hữu trên 65% vốn 

điều lệ đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh hoặc cổ phần có 

quyền biểu quyết đối với công ty cổ phần của công ty bị sáp nhập. 

Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy 

quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo 

quy định sau đây: 

 - Trƣờng hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá 

nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ 

pháp lý của cá nhân đƣợc ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải 

công chứng, chứng thực. 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung 

cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký 
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doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ 

tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân 

ngƣời đƣợc giới thiệu. 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bƣu chính không 

phải là bƣu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy 

quyền thực hiện nhƣ Trƣờng hợp ủy quyền cho tổ chức. 

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

đƣợc văn bản đề nghị. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - 

Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế 

hoạch và Đầu tƣ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Thông báo về việc sửa đổi, bổ 

sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 

h) Phí:  

- Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: 100.000 đồng/lần (Thông 

tƣ số 47/2019/TT-BTC). 

- Miễn lệ phí đối với trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử (Thông tƣ số 

47/2019/TT-BTC). 

- Ngƣời nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp phí công bố nội dung đăng 

ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng hợp 

doanh nghiệp không đƣợc cấp đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ đƣợc 

hoàn trả phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Biểu mẫu tƣơng ứng với từng trƣờng hợp đăng ký, thông báo thay đổi. 

Trường hợp công ty nhận sáp nhập đăng ký thay đổi thành viên hợp danh 

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông 

tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT). 

Trường hợp công ty nhận sáp nhập (công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty 

cổ phần, công ty hợp danh) đăng ký thay đổi vốn điều lệ:  

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông 

tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT). 
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Trường hợp công ty nhận sáp nhập đăng ký thay đổi phần vốn góp, tỷ lệ 

phần vốn góp của thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở 

lên, của thành viên hợp danh công ty hợp danh: 

(i) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, 

Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT); 

(ii) Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục I-

6, Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT); 

(iii) Danh sách thành viên công ty hợp danh (Phụ lục I-9, Thông tƣ số 

01/2021/TT-BKHĐT). 

Trường hợp thay đổi thành viên của công ty trách nhiệm hữu hạn hai 

thành viên trở lên theo quyết định sáp nhập công ty 

(i) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, 

Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT); 

(ii) Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục I-

6, Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT). 

Trường hợp thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 

viên theo quyết định sáp nhập công ty  

(i) Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên (Phụ lục 

II-4, Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT); 

Trường hợp thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài theo quyết định 

tách công ty 

(i) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, 

Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT). 

(ii) Danh sách cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài (Phụ lục I-8, Thông tƣ số 

01/2021/TT-BKHĐT); 

(iii) Danh sách ngƣời đại diện theo pháp luật/ngƣời đại diện theo ủy 

quyền (trong trƣờng hợp cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài là 

tổ chức, Phụ lục I-10, Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:  

(i) Doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có 

đủ các điều kiện sau: 

- Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tƣ kinh doanh; 

-Tên của doanh nghiệp đƣợc đặt theo đúng quy định tại các điều 37, 38, 

39 và 41 của Luật Doanh nghiệp; 

-Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ; 

- Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về phí 

và lệ phí. 
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(ii) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đƣợc chấp thuận khi có 

đầy đủ các yêu cầu sau: 

- Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó đƣợc kê khai đầy đủ 

theo quy định nhƣ hồ sơ bằng bản giấy và đƣợc thể hiện dƣới dạng văn bản điện 

tử. Tên văn bản điện tử phải đƣợc đặt tƣơng ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ 

bằng bản giấy. Ngƣời có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp, 

thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài hoặc cá nhân 

khác ký tên trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có thể sử dụng chữ ký số để ký 

trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và quét (scan) 

văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị định số 

01/2021/NĐ-CP; 

- Các thông tin đăng ký doanh nghiệp đƣợc kê khai trên cổng thông tin 

quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải đầy đủ và chính xác theo các thông tin 

trong hồ sơ bằng bản giấy; có bao gồm thông tin về số điện thoại, thƣ điện tử 

của ngƣời nộp hồ sơ; 

- Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử phải đƣợc xác 

thực bằng chữ ký số hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của ngƣời có thẩm 

quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ngƣời có 

thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ủy quyền thực hiện thủ 

tục đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký 

doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có các giấy tờ, tài liệu 

quy định tại Điều 12 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP. 

(iii) Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng 

ký doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký 

doanh nghiệp. Việc đóng dấu đối với các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký 

doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh 

nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục II-1 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  
TÊN DOANH NGHIỆP 

 

Số: ………….. 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

……, ngày…… tháng…… năm …… 

THÔNG BÁO 

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp  

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phƣớc 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ....................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  .................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số 

doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ……… 

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở (chỉ kê khai trong trường hợp 

doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp hoặc sáp nhập 

doanh nghiệp, đánh dấu X vào ô thích hợp): 

- Đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp  

- Đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp  

Thông tin về doanh nghiệp bị sáp nhập (chỉ kê khai trong trường hợp 

doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp): 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ....................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  .................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số 

doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ……… 

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với 

doanh nghiệp bị sáp nhập và các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh 

doanh của doanh nghiệp bị sáp nhập. 

- Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, 

phƣờng, thị trấn biên giới; xã, phƣờng, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh 

hƣởng đến quốc phòng, an ninh
1
:    Có       Không 

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/thông báo 

thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp nhƣ sau: 

(Doanh nghiệp chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký/ 
thông báo thay đổi và gửi kèm) 

                                                           
1
 Kê khai trong trƣờng hợp có nhà đầu tƣ nƣớc ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh 

nghiệp dẫn đến thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. 
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ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP 

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt sau khi thay đổi (ghi bằng chữ in 

hoa):  ........................................................................................................................  

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nƣớc ngoài sau khi thay đổi (nếu có): 

 .................................................................................................................................  

Tên doanh nghiệp viết tắt sau khi thay đổi (nếu có): ....................................  

 .................................................................................................................................  
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ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH  

Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ................................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ....................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  .................................................  

Tỉnh/Thành phố:  

Điện thoại:  ..................................................... Fax (nếu có):  ........................  

Email (nếu có):  .............................................. Website (nếu có):  .................  

Đồng thời thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế (Đánh dấu X vào ô vuông 

nếu doanh nghiệp thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế tương ứng với địa chỉ 

trụ sở chính). 

- Doanh nghiệp nằm trong (Đánh dấu X vào ô vuông tương ứng nếu doanh 

nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp/khu chế xuất/khu 

kinh tế/khu công nghệ cao): 

Khu công nghiệp  

Khu chế xuất  

Khu kinh tế  

Khu công nghệ cao  

Doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tƣ nhân cam kết trụ sở doanh nghiệp 

thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp/chủ doanh 

nghiệp tƣ nhân và đƣợc sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật. 
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ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH/ 

THÀNH VIÊN HỢP DANH CÔNG TY HỢP DANH 

Trƣờng hợp thay đổi thành viên công ty TNHH: kê khai Danh sách thành 

viên công ty TNHH theo Phụ lục I-6 và Danh sách ngƣời đại diện theo pháp 

luật/ngƣời đại diện theo uỷ quyền của thành viên là tổ chức theo Phụ lục I-10 

ban hành kèm theo Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT, nếu có. 

Trƣờng hợp thay đổi thành viên hợp danh công ty hợp danh: kê khai Danh 

sách thành viên hợp danh theo Phụ lục I-9 (Không kê khai nội dung thông tin về 

thành viên góp vốn của công ty hợp danh). 
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ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ, PHẦN VỐN GÓP, 

TỶ LỆ PHẦN VỐN GÓP 

1. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty:  

Vốn điều lệ đã đăng ký (bằng số, bằng chữ, VNĐ):  ....................................  

Vốn điều lệ sau khi thay đổi (bằng số, bằng chữ, VNĐ):  ............................  

Giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền nƣớc ngoài (nếu có, ghi bằng số, loại 

ngoại tệ):  .................................................................................................................  

Có hiển thị thông tin về giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền tệ nƣớc ngoài 

trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không?   Có          Không  

Thời điểm thay đổi vốn:  ...............................................................................  

Hình thức tăng, giảm vốn:  ...........................................................................  

Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn điều lệ:  

STT Tài sản góp vốn 

Giá trị vốn của từng tài sản 

trong vốn điều lệ (bằng số, 

VNĐ) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Đồng Việt Nam   

2 

Ngoại tệ tự do chuyển đổi 

(ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền 

được góp bằng mỗi loại 

ngoại tệ) 

  

3 Vàng   

4 Quyền sử dụng đất   

5 Quyền sở hữu trí tuệ   

6 

Các tài sản khác (ghi rõ loại 

tài sản, số lượng và giá trị 

còn lại của mỗi loại tài 

sản, có thể lập thành danh 

mục riêng kèm theo hồ sơ 

đăng ký doanh nghiệp) 

  

Tổng số   

Thông tin về cổ phần (chỉ kê khai đối với công ty cổ phần): 

Mệnh giá cổ phần:  ........................................................................................  

STT Loại cổ phần Số 

lƣợng 

Giá trị (bằng 

số, VNĐ) 

Tỉ lệ so với  

vốn điều lệ 

(%) 

1 Cổ phần phổ thông    
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2 Cổ phần ƣu đã biểu quyết    

3 Cổ phần ƣu đã cổ tức    

4 Cổ phần ƣu đãi hoàn lại    

5 Các cổ phần ƣu đãi khác    

Tổng số    

2. Đăng ký thay đổi phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp công ty TNHH, 

công ty hợp danh: 

Kê khai phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp mới của thành viên công ty 

TNHH hai thành viên trở lên/thành viên hợp danh công ty hợp danh theo mẫu 

tương ứng tại các Phụ lục I-6, Phụ lục I-9 ban hành kèm theo Thông tư số 

01/2021/TT-BKHĐT. 

(Đối với thành viên có phần vốn góp không thay đổi, trong danh sách 

thành viên không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên đó). 
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THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH
1 

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp 

doanh nghiệp thông báo bổ sung ngành, nghề kinh doanh vào danh sách ngành, 

nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh): 

STT Tên ngành, nghề 

kinh doanh  

đƣợc bổ sung 

Mã 

ngành 

Ngành, nghề kinh doanh chính (Trường 

hợp ngành, nghề kinh doanh được bổ sung 

là ngành, nghề kinh doanh chính thì đánh 

dấu X để chọn một trong các ngành, nghề 

đã kê khai) 

    

2. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp doanh 

nghiệp thông báo bỏ ngành, nghề kinh doanh khỏi danh sách ngành, nghề kinh 

doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh): 

STT Tên ngành, nghề kinh doanh  

đƣợc bỏ khỏi danh sách đã đăng ký 

Mã ngành Ghi chú 

    

3. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường 

hợp doanh nghiệp thông báo thay đổi nội dung chi tiết của ngành, nghề kinh 

doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh): 

STT Tên ngành, 

nghề kinh 

doanh  

đƣợc sửa đổi 

chi tiết 

Mã 

ngành 

Ngành, nghề kinh doanh chính (Trường 

hợp ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi 

là ngành, nghề kinh doanh chính thì đánh 

dấu X để chọn một trong các ngành, nghề 

đã kê khai) 

    

Lƣu ý:  

- Trƣờng hợp doanh nghiệp thay đổi ngành, nghề kinh doanh từ ngành 

này sang ngành khác, doanh nghiệp kê khai đồng thời tại mục 1, 2 nêu trên, cụ 

thể nhƣ sau: kê khai ngành, nghề kinh doanh mới tại mục 1; kê khai ngành, nghề 

kinh doanh cũ tại mục 2. 

- Trƣờng hợp doanh nghiệp thay đổi ngành, nghề kinh doanh chính từ 

ngành này sang ngành khác nhƣng không thay đổi danh sách ngành, nghề kinh 

                                                           
1
 - Doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm; 

- Các ngành, nghề cấm đầu tƣ kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tƣ; 

- Đối với ngành, nghề đầu tƣ kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ đƣợc kinh doanh khi có đủ điều 

kiện theo quy định. Danh mục ngành, nghề đầu tƣ kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm 

theo Luật Đầu tƣ. 
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doanh đã đăng ký, doanh nghiệp thực hiện cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký 

doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 63 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP 

ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. 

- Trƣờng hợp chỉ bỏ ngành, nghề kinh doanh chính mà không bổ sung 

thêm ngành, nghề kinh doanh mới và chọn một ngành, nghề kinh doanh khác 

trong số các ngành, nghề kinh doanh còn lại đã đăng ký làm ngành, nghề kinh 

doanh chính thì đồng thời kê khai tại mục 2, 3 nêu trên, cụ thể nhƣ sau: kê khai 

ngành, nghề kinh doanh bị bỏ tại mục 2; kê khai ngành, nghề kinh doanh chính 

mới tại mục 3. 
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ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƢ 

CỦA CHỦ DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN 

Vốn đầu tƣ đã đăng ký (bằng số; bằng chữ; VNĐ):  ....................................  

Vốn đầu tƣ sau khi thay đổi (bằng số; bằng chữ; VNĐ):  ............................  

Giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền nƣớc ngoài (nếu có, bằng số, loại 

ngoại tệ): .................................................................................................................  

Có hiển thị thông tin về giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền tệ nƣớc ngoài 

trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không? Có           Không 

Thời điểm thay đổi vốn:  ...............................................................................  

Hình thức tăng, giảm vốn:  ............................................................................  

Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn đầu tƣ:  

STT Tài sản góp vốn Giá trị vốn của từng tài sản 

trong vốn đầu tƣ (bằng số, 

VNĐ) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Đồng Việt Nam   

2 Ngoại tệ tự do chuyển đổi 

(ghi rõ loại ngoại tệ, số 

tiền được góp bằng mỗi 

loại ngoại tệ) 

  

3 Vàng   

4 Quyền sử dụng đất   

5 Quyền sở hữu trí tuệ   

6 Các tài sản khác (ghi rõ 

loại tài sản, số lượng và 

giá trị còn lại của mỗi 

loại tài sản, có thể lập 

thành danh mục riêng 

kèm theo hồ sơ đăng ký 

doanh nghiệp) 

  

Tổng số   
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THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO UỶ QUYỀN  

CỦA CHỦ SỞ HỮU, THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

LÀ TỔ CHỨC/CỔ ĐÔNG LÀ TỔ CHỨC NƢỚC NGOÀI 

Thông tin về ngƣời đại diện theo uỷ quyền sau khi thay đổi (kê theo Phụ lục I-10 

ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm. 
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THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP,  

CỔ ĐÔNG LÀ NHÀ ĐẦU TƢ NƢỚC NGOÀI CÔNG TY CỔ PHẦN 

Trƣờng hợp thay đổi thông tin về cổ đông sáng lập (kê khai theo Phụ lục 

I-7 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (Đối với cổ 

đông sáng lập có phần vốn góp không thay đổi, trong danh sách cổ đông sáng 

lập không bắt buộc phải có chữ ký của cổ đông sáng lập đó). 

Trƣờng hợp thay đổi cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài, thay đổi thông tin 

về cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài (kê khai theo Phụ lục I-8 ban hành kèm 

theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (Đối với cổ đông có phần vốn 

góp không thay đổi, trong danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài không 

bắt buộc phải có chữ ký của cổ đông đó). 
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THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ 

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế 

1 Thông tin về Giám đốc/Tổng giám đốc (nếu có): 

Họ và tên Giám đốc/Tổng giám đốc: ……………………………. 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

2 Thông tin về Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán (nếu có)
1
: 

Họ và tên Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán: ……………………………. 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

3 Địa chỉ nhận thông báo thuế: 

Số nhà, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ………………………………… 

Xã/Phƣờng/Thị trấn: …………………………………………………… 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………… 

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………. 

Điện thoại (nếu có): ………………….Fax (nếu có):……………….. 

Email (nếu có):……………………………………………………… 

4
 

Ngày bắt đầu hoạt động
2
: …../…../……. 

5 Hình thức hạch toán (Đánh dấu X vào một trong hai ô “Hạch toán độc 

lập” hoặc “Hạch toán phụ thuộc”. Trường hợp tích chọn ô “Hạch toán 

độc lập” mà thuộc đối tượng phải lập và gửi báo cáo tài chính hợp nhất 

cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì tích chọn thêm ô “Có báo 

cáo tài chính hợp nhất”):  

Hạch toán độc lập   Có báo cáo tài chính hợp nhất 

Hạch toán phụ thuộc    
 

6 Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày …..…./.……. đến ngày …..…/..…….
3
 

(Ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán) 

7 Tổng số lao động: ...................................................................... 

8 Có hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M không? 

Có Không 
 

                                                           
1
 Trƣờng hợp doanh nghiệp kê khai hình thức hạch toán là Hạch toán độc lập tại chỉ tiêu 5 thì bắt buộc 

phải kê khai thông tin về Kế toán trƣởng/phụ trách kế toán tại chỉ tiêu 2. 
2
 Trƣờng hợp doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau ngày bắt đầu hoạt động 

đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 
3
 - Trƣờng hợp niên độ kế toán theo năm dƣơng lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12.  

- Trƣờng hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dƣơng lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ 

kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý.  

- Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp. 
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Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung 

đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp đối với các thông tin thay đổi nêu trên. 

(Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy xác 

nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp). 

Trƣờng hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng 

công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng 

ký doanh nghiệp. 

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính 

hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này. 

Ngƣời ký tại Thông báo này cam kết là ngƣời có quyền và nghĩa vụ thực 

hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 
 

 NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  

CỦA DOANH NGHIỆP  

(Ký và ghi họ tên)1  

 

  

                                                           
1
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.  

Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời đƣợc 

chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục II-4 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  
 TÊN DOANH NGHIỆP 

 

Số: ………….. 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

……, ngày…… tháng…… năm …… 

THÔNG BÁO 

Thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên  

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phƣớc 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ...................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  .................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số 

doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ……… 

- Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, 

phƣờng, thị trấn biên giới; xã, phƣờng, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh 

hƣởng đến quốc phòng, an ninh
2
: Có           Không 

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên với thông tin  

sau khi thay đổi nhƣ sau: 

1. Đối với chủ sở hữu là cá nhân 

Họ và tên chủ sở hữu (ghi bằng chữ in hoa):  ........................ Giới tính:  ....  

Sinh ngày:  ...... / ...... / ......... Dân tộc:  .................  Quốc tịch:  ......................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:  

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: …………………………………………... 

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: …………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

Địa chỉ thƣờng trú: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  .....................  

                                                           
2
 Kê khai trong trƣờng hợp có nhà đầu tƣ nƣớc ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh 

nghiệp dẫn đến thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. 
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Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..........................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  .......................................  

Tỉnh/Thành phố:  ................................................................................  

Quốc gia:  ............................................................................................  

Địa chỉ liên lạc: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  .....................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..........................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  .......................................  

Tỉnh/Thành phố:  ................................................................................  

Quốc gia:  ............................................................................................  

Điện thoại (nếu có):  ............................. Email (nếu có):  ..............................  

2. Đối với chủ sở hữu là tổ chức 

- Thông tin về tổ chức: 

Tên chủ sở hữu (ghi bằng chữ in hoa):  ........................................................  

Mã số doanh nghiệp/Số Quyết định thành lập:  ............................................   

Ngày cấp: …/…/… Nơi cấp:  .......................................................................  

Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà, ngách, hẻm, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..........................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  .......................................  

Tỉnh/Thành phố:  ................................................................................  

Quốc gia:  .......................................  ....................................................  

Điện thoại (nếu có):  ................................ Fax (nếu có):  .............................  

Email (nếu có):  ........................................ Website (nếu có):  ......................  

- Mô hình tổ chức công ty: 

Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc  

Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc  

- Thông tin về ngƣời đại diện theo pháp luật/ngƣời đại diện theo uỷ quyền của 

chủ sở hữu là tổ chức (kê khai theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 

01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm. 
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Trƣờng hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng 

công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng 

ký doanh nghiệp. 

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính 

hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này. 

Ngƣời ký tại Thông báo này cam kết là ngƣời có quyền và nghĩa vụ thực 

hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

CHỦ SỞ HỮU MỚI/NGƢỜI ĐẠI DIỆN 

THEO PHÁP LUẬT  

CỦA CHỦ SỞ HỮU MỚI 

(Ký và ghi họ tên)2 

CHỦ SỞ HỮU CŨ/NGƢỜI ĐẠI DIỆN 

THEO PHÁP LUẬT  

CỦA CHỦ SỞ HỮU CŨ 

(Ký và ghi họ tên)3 

                                                           
2
 Chủ sở hữu mới/Ngƣời đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký trực tiếp vào phần này. 

3
 Không có phần này trong trƣờng hợp thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên do thừa kế. 

Trong các trƣờng hợp khác, chủ sở hữu cũ/Ngƣời đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu cũ ký trực tiếp vào 

phần này. 

 
2, 3 

Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời 

đƣợc chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục I-6 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN 

S

T

T 

Tên 

thành 

viên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

đối với 

thành 

viên là cá 

nhân 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Địa chỉ liên lạc 

đối với thành viên 

là cá nhân; địa chỉ 

trụ sở chính đối 

với thành viên là 

tổ chức 

Loại giấy tờ, số, 

ngày cấp, cơ 

quan cấp Giấy 

tờ pháp lý của 

cá nhân/tổ chức 

Vốn góp Thời 

hạn 

góp 

vốn
3 

Chữ 

ký của 

thành 

viên
4 

Ghi 

chú
 

Phần vốn góp
1
 (bằng 

số; VNĐ và giá trị 

tương đương theo đơn 

vị tiền nước ngoài: 

bằng số, loại ngoại tệ, 

nếu có) 

Tỷ lệ 

(%) 

Loại tài 

sản, số 

lƣợng, giá 

trị tài sản 

góp vốn
2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              
 

……, ngày……tháng……năm…… 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CỦA CÔNG TY 
(Ký và ghi họ tên)

5 

 

  

                                                           
1
 Ghi phần vốn góp của từng thành viên. Giá trị ghi bằng số theo đơn vị VNĐ và giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền nƣớc ngoài, ghi bằng số, loại ngoại tệ (nếu có). 

2
 Loại tài sản góp vốn bao gồm: Đồng Việt Nam; Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền đƣợc góp bằng mỗi loại ngoại tệ); Vàng; Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, 

công nghệ, bí quyết kỹ thuật; Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lƣợng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản). 

Có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 
3 
- Trƣờng hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp, thời hạn góp vốn là thời hạn thành viên dự kiến hoàn thành việc góp vốn. 

- Trƣờng hợp đăng ký tăng vốn điều lệ, thời hạn góp vốn là thời điểm thành viên hoàn thành việc góp vốn. 

- Các trƣờng hợp khác ngoài các trƣờng hợp nêu trên, thành viên không cần kê khai thời hạn góp vốn. 
4
  - Thành viên là cá nhân ký trực tiếp vào phần này. 

- Đối với thành viên là tổ chức thì kê khai thêm thông tin ngƣời đại diện theo pháp luật hoặc ngƣời đại diện theo ủy quyền theo mẫu tại Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tƣ số 01/2021/TT-

BKHĐT. 

- Trƣờng hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thành viên có phần vốn góp không thay đổi không bắt buộc phải ký vào phần này. 

- Trƣờng hợp đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thì không cần chữ ký tại phần này. 
5
 - Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.  

- Trƣờng hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi ngƣời đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào 

phần này.  

- Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời đƣợc chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục I-8 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LÀ NHÀ ĐẦU TƢ NƢỚC NGOÀI 

STT Tên 

cổ 

đông 

là nhà 

đầu tƣ 

nƣớc 

ngoài 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

của cổ 

đông là 

cá nhân 

nƣớc 

ngoài 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 
Địa chỉ liên lạc 

đối với CĐNN 

là cá nhân; Địa 

chỉ trụ sở chính 

đối với CĐNN 

là tổ chức 

Loại giấy tờ, 

số, ngày cấp, 

cơ quan cấp 

Giấy tờ pháp lý 

của cá nhân/tổ 

chức 

Vốn góp
1
 Thời 

hạn 

góp 

vốn
3 

Chữ ký của 

cổ đông là 

nhà đầu tƣ 

nƣớc 

ngoài
4 

Ghi 

chú
 

Tổng số cổ 

phần
 

Tỷ 

lệ 

(%) 

Loại cổ phần 
Loại tài 

sản, số 

lƣợng, 

giá trị tài 

sản góp 

vốn
2
 

Số 

lƣợng 

Giá 

trị 

Phổ thông 

 

…….. 

Số 

lƣợng 

Giá 

trị 

Số 

lƣợng 

Giá 

trị 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

                  

     
……, ngày……tháng……năm…… 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY 
(Ký và ghi họ tên)

5
 

                                                           
1 

Ghi giá trị vốn cổ phần của từng cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài. Tài sản hình thành giá trị vốn cổ phần của từng cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài cần đƣợc liệt kê cụ thể: tên loại tài sản 

góp vốn cổ phần; số lƣợng từng loại tài sản góp vốn cổ phần; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn cổ phần; thời điểm góp vốn cổ phần của từng loại tài sản. Giá trị ghi bằng số theo đơn 

vị VNĐ và giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền nƣớc ngoài (ghi bằng số, loại ngoại tệ), nếu có. 
2
 Loại tài sản góp vốn bao gồm: Đồng Việt Nam; Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền đƣợc góp bằng mỗi loại ngoại tệ); Vàng; Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, 

công nghệ, bí quyết kỹ thuật; Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lƣợng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản). 

Có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 
3 
- Trƣờng hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp, thời hạn góp vốn là thời hạn cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài dự kiến hoàn thành việc góp vốn. 

- Trƣờng hợp đăng ký tăng vốn điều lệ, thời hạn góp vốn là thời điểm cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài hoàn thành việc góp vốn. 

- Các trƣờng hợp khác ngoài các trƣờng hợp nêu trên, cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài không cần kê khai thời hạn góp vốn.
 

4
 - Cổ đông là cá nhân nƣớc ngoài ký trực tiếp vào phần này. 

- Đối với cổ đông là tổ chức thì kê khai thêm thông tin ngƣời đại diện theo pháp luật hoặc ngƣời đại diện theo ủy quyền theo mẫu tại Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT. 

- Trƣờng hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cổ đông có giá trị vốn cổ phần không thay đổi không bắt buộc phải ký vào phần này. 

- Trƣờng hợp đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thì không cần chữ ký tại phần này.
 

5
 - Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.  

- Trƣờng hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi ngƣời đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần 

này.  

- Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời đƣợc chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục I-9 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY HỢP DANH 

S

T

T 

Tên thành viên Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

đối với 

thành 

viên là cá 

nhân 

Giới

tính 

Quốc

tịch 

Dân

tộc 

Địa chỉ 

liên lạc 

đối với 

thành 

viên là 

cá nhân; 

địa chỉ 

trụ sở 

chính 

đối với 

tổ chức 

Địa chỉ thƣờng 

trú đối với cá 

nhân; địa chỉ 

trụ sở chính đối 

với tổ chức 

Loại, số, 

ngày, cơ quan 

cấp Giấy tờ 

pháp lý của 

cá nhân/tổ 

chức 

Vốn góp Thời 

hạn 

góp 

vốn
3 

Chữ 

ký của 

thành 

viên
4 

Ghi 

chú Phần vốn góp
 1 

(bằng số; VNĐ 

và giá trị tương 

đương theo đơn 

vị tiền nước 

ngoài, nếu có)
 

Tỷ 

lệ 

(%) 

Loại tài 

sản, số 

lƣợng, 

giá trị tài 

sản góp 

vốn
2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 A.Thànhviên hợp 

danh 
             

 B.Thànhviên góp 

vốn (nếu có) 
             

 

                                                           
1
 Ghi phần vốn góp của từng thành viên. Tài sản hình thành phần vốn góp của từng thành viên cần đƣợc liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn; số lƣợng từng loại tài sản góp vốn; giá 

trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn; thời điểm góp vốn của từng loại tài sản. 
2
 Loại tài sản góp vốn bao gồm: 

- Đồng Việt Nam 

- Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền đƣợc góp bằng mỗi loại ngoại tệ) 

- Vàng 

- Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật 

- Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lƣợng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản) 

Có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 
3 
- Trƣờng hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp, thời hạn góp vốn là thời hạn thành viên dự kiến hoàn thành việc góp vốn. 

- Trƣờng hợp đăng ký tăng vốn điều lệ, thời hạn góp vốn là thời điểm thành viên hoàn thành việc góp vốn. 
- Các trƣờng hợp khác ngoài các trƣờng hợp nêu trên, thành viên không cần kê khai thời hạn góp vốn. 
4
 Trƣờng hợp đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thì không cần chữ ký tại phần này.
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Phụ lục I-10 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  

DANH SÁCH NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO UỶ QUYỀN
164

  

S

T

T 

Chủ sở 

hữu/Thành 

viên công ty 

TNHH/Cổ 

đông sáng 

lập/Cổ đông là 

tổ chức nƣớc 

ngoài 

Tên ngƣời 

đại diện 

theo pháp 

luật/ngƣời 

đại diện 

theo uỷ 

quyền 

Ngày, 

tháng, 

năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Địa chỉ 

liên lạc 

Số, ngày cấp, cơ 

quan cấp Giấy tờ 

pháp lý của cá 

nhân 

Vốn đƣợc uỷ quyền
165

 Chữ ký của 

ngƣời đại diện 

theo pháp 

luật/ngƣời đại 

diện theo uỷ 

quyền
166

 

Ghi chú
 

Tổng giá trị vốn 

đƣợc đại diện (bằng 

số; VNĐ và giá 

trị tương đương 

theo đơn vị tiền 

nước ngoài, nếu 

có) 

Tỷ lệ 

(%) 

Thời 

điểm đại 

diện 

phần 

vốn  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

          

 

  

 

  

……, ngày……tháng……năm…… 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/ 

CHỦ TỊCH CÔNG TY/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/ 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY 

(Ký và ghi họ tên)
167 

 

                                                           
164

 Áp dụng cho Chủ sở hữu/Thành viên công ty TNHH/Cổ đông sáng lập/Cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài là tổ chức. Doanh nghiệp lựa chọn kê khai ngƣời đại diện theo pháp luật 

hoặc ngƣời đại diện theo uỷ quyền. 
165

 Không phải kê khai phần này đối với trƣờng hợp kê khai ngƣời đại diện theo pháp luật. 
166

 Ngƣời đƣợc kê khai thông tin ký vào phần này.  

Ngƣời đại diện theo uỷ quyền không thay đổi không bắt buộc phải ký vào phần này. 

Trƣờng hợp đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thì không cần chữ ký tại phần này. 
167

 - Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.  

- Trƣờng hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi ngƣời đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch công ty/Chủ tịch Hội đồng thành viên/Chủ tịch Hội 

đồng quản trị của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần này.  

- Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời đƣợc chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 
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61. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đối với công ty 

bị tách (đối với công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần). Mã số 

TTHC: 2.002057.000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

- Hội đồng thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc Đại hội đồng cổ đông của 

công ty bị tách thông qua nghị quyết, quyết định tách công ty theo quy định của 

Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty. 

- Các thành viên, chủ sở hữu công ty hoặc cổ đông của công ty đƣợc tách 

thông qua Điều lệ, bầu hoặc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng thành viên, Chủ tịch 

công ty, Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và tiến hành đăng ký 

doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp. 

Cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính theo 01 trong các cách thức 

nhƣ sau: 

* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 

- Bƣớc 1: Ngƣời nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác 

thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí 

đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Bƣớc 2: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, ngƣời 

nộp hồ sơ sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng 

thông tin điện tử. 

- Bƣớc 3: Trong thời gian 02 ngày làm việc, trƣờng hợp hồ sơ đủ điều 

kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp đăng 

ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh 

nghiệp. Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đủ điều kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng 

Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp 

để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh 

doanh: 

- Bƣớc 1: Ngƣời nộp hồ sơ sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê 

khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí đăng ký doanh nghiệp theo quy 

trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn) . Trƣờng hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng 

ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh 

doanh, văn bản ủy quyền phải có thông tin liên hệ của ngƣời ủy quyền để xác 

thực việc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử. 

- Bƣớc 2: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời nộp hồ sơ sẽ 

nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện 

tử. 
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- Bƣớc 3: Trong thời gian 02 ngày làm việc, Phòng Đăng ký kinh doanh 

cấp đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp trong trƣờng hợp hồ sơ đủ điều 

kiện và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng 

hợp hồ sơ chƣa đủ điều kiện, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua 

mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

* Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp 

- Việc đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp đƣợc thực hiện tại 

thời điểm doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Nội dung công bố bao 

gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thông tin sau 

đây: 

(1). Ngành, nghề kinh doanh; 

(2). Danh sách cổ đông sáng lập; danh sách cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc 

ngoài đối với công ty cổ phần. 

b) Cách thức thực hiện:  

Ngƣời thành lập doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ủy quyền thực hiện đăng 

ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo phƣơng thức Đăng ký 

doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử tại: Địa chỉ: 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ:  

Trƣờng hợp tách công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần mà công 

ty bị tách thay đổi vốn điều lệ, số lƣợng thành viên, cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc 

ngoài tƣơng ứng với phần vốn góp, cổ phần và số lƣợng thành viên, cổ đông là 

nhà đầu tƣ nƣớc ngoài giảm xuống, hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký 

doanh nghiệp của công ty bị tách phải có các giấy tờ tƣơng ứng quy định tại 

Chƣơng VI Luật Doanh nghiệp và các giấy tờ khác nhƣ sau: 

Trường hợp tách công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần mà công 

ty bị tách thay đổi vốn điều lệ 

(i) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do ngƣời đại diện 

theo pháp luật của doanh nghiệp ký; 

(ii) Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên; nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Hội 

đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, 

công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần về việc 

thay đổi vốn điều lệ; 

(iii) Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tƣ chấp thuận về việc góp vốn, 

mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài, tổ chức kinh tế có 

vốn đầu tƣ nƣớc ngoài đối với trƣờng hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp 

vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tƣ. 

(iv) Nghị quyết, quyết định về việc tách công ty theo quy định tại Điều 
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199 Luật Doanh nghiệp; 

(v) Bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm 

hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ 

phần về việc tách công ty. 

Trường hợp công ty bị tách đăng ký thay đổi phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn 

góp của thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên 

(i) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do ngƣời đại diện 

theo pháp luật của doanh nghiệp ký; 

(ii) Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở 

lên, trong đó không bao gồm nội dung kê khai về thành viên góp vốn. Các danh 

sách phải bao gồm chữ ký của các thành viên có phần vốn góp thay đổi, không 

bắt buộc phải có chữ ký của thành viên có phần vốn góp không thay đổi; 

(iii) Hợp đồng chuyển nhƣợng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc 

chuyển nhƣợng trong trƣờng hợp chuyển nhƣợng phần vốn góp; Hợp đồng tặng 

cho trong trƣờng hợp tặng cho phần vốn góp; 

(iv) Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tƣ chấp thuận về việc góp vốn, 

mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài, tổ chức kinh tế có 

vốn đầu tƣ nƣớc ngoài đối với trƣờng hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp 

vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tƣ. 

(v)Nghị quyết, quyết định về việc tách công ty theo quy định tại Điều 199 

Luật Doanh nghiệp; 

(vi) Bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách 

nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty 

cổ phần về việc tách công ty. 

Trường hợp thay đổi thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên theo 

quyết định tách công ty: 

(i) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do ngƣời đại diện 

theo pháp luật của doanh nghiệp ký; 

(ii) Danh sách thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở 

lên. Danh sách thành viên phải bao gồm chữ ký của thành viên mới và thành 

viên có phần vốn góp thay đổi, không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên có 

phần vốn góp không thay đổi; 

(iii) Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên 

về việc tiếp nhận thành viên mới; 

(iv) Nghị quyết, quyết định về việc tách công ty theo quy định tại Điều 

199 Luật Doanh nghiệp; 

(v) Bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên. 

(vi) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trƣờng hợp thành viên mới 

là cá nhân hoặc bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức, bản sao giấy tờ pháp lý của 
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cá nhân đối với ngƣời đại diện theo ủy quyền và bản sao văn bản cử ngƣời đại 

diện theo ủy quyền trong trƣờng hợp thành viên mới là tổ chức. 

Đối với thành viên là tổ chức nƣớc ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của 

tổ chức phải đƣợc hợp pháp hóa lãnh sự; 

(vii) Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tƣ chấp thuận về việc góp vốn, 

mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài, tổ chức kinh tế có 

vốn đầu tƣ nƣớc ngoài đối với trƣờng hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp 

vốn, mua cổ phần, mua phần vốn  

Trường hợp thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 

viên theo quyết định tách công ty: 

(i) Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 

viên do chủ sở hữu hoặc ngƣời đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu cũ và chủ 

sở hữu mới hoặc ngƣời đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký; 

  (ii) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trƣờng hợp ngƣời nhận 

chuyển nhƣợng là cá nhân hoặc bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức, bản sao 

giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với ngƣời đƣợc ủy quyền và bản sao văn bản cử 

ngƣời đại diện theo ủy quyền trong trƣờng hợp ngƣời nhận chuyển nhƣợng là tổ 

chức. 

Đối với chủ sở hữu là tổ chức nƣớc ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của 

tổ chức phải đƣợc hợp pháp hóa lãnh sự; 

(iii) Bản sao Điều lệ sửa đổi, bổ sung của công ty; 

(iv) Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tƣ chấp thuận về việc góp vốn, 

mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài, tổ chức kinh tế có 

vốn đầu tƣ nƣớc ngoài đối với trƣờng hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp 

vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tƣ. 

(v) Nghị quyết, quyết định về việc tách công ty theo quy định tại Điều 199 

Luật Doanh nghiệp; 

(vi) Bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách 

nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty 

cổ phần về việc tách công ty. 

Trường hợp thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài theo quyết định 

tách công ty: 

(i) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do ngƣời đại diện 

theo pháp luật của doanh nghiệp ký; 

(ii) Danh sách cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài sau khi đã thay đổi. Danh 

sách cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài phải bao gồm chữ ký của cổ đông có giá 

trị cổ phần thay đổi, không bắt buộc phải có chữ ký của cổ đông có giá trị cổ 

phần không thay đổi; 

(iii) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân trong trƣờng hợp ngƣời nhận 

chuyển nhƣợng là cá nhân; bản sao giấy tờ pháp lý của tổ chức, bản sao giấy tờ 
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pháp lý của cá nhân đối với ngƣời đại diện theo ủy quyền và bản sao văn bản cử 

ngƣời đại diện theo ủy quyền trong trƣờng hợp ngƣời nhận chuyển nhƣợng là tổ 

chức. 

(iv) Đối với cổ đông là tổ chức nƣớc ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của 

tổ chức phải đƣợc hợp pháp hóa lãnh sự; 

(v) Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tƣ chấp thuận về việc góp vốn, mua 

cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài, tổ chức kinh tế có vốn 

đầu tƣ nƣớc ngoài đối với trƣờng hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, 

mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tƣ. 

(vi) Nghị quyết, quyết định về việc tách công ty theo quy định tại Điều 

199 Luật Doanh nghiệp; 

(vii) Bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách 

nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty 

cổ phần về việc tách công ty.  

Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy 

quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo 

quy định sau đây: 

 - Trƣờng hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá 

nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ 

pháp lý của cá nhân đƣợc ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải 

công chứng, chứng thực. 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung 

cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký 

doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ 

tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân 

ngƣời đƣợc giới thiệu. 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bƣu chính không 

phải là bƣu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy 

quyền thực hiện nhƣ Trƣờng hợp ủy quyền cho tổ chức. 

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

đƣợc văn bản đề nghị. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - 

Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế 

hoạch và Đầu tƣ. 
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g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy xác nhận về việc thay đổi 

nội dung đăng ký doanh nghiệp/ Thông báo về việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng 

ký doanh nghiệp. 

h) Phí:  

- Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: 100.000 đồng/lần (Thông 

tƣ số 47/2019/TT-BTC). 

- Miễn lệ phí đối với trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử (Thông tƣ số 

47/2019/TT-BTC). 

- Ngƣời nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp phí công bố nội dung đăng 

ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng hợp 

doanh nghiệp không đƣợc cấp đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ đƣợc 

hoàn trả phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Biểu mẫu tƣơng ứng với từng trƣờng hợp đăng ký, thông báo thay đổi. 

Trường hợp tách công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần mà công 

ty bị tách thay đổi vốn điều lệ 

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, Thông 

tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT). 

Trường hợp công ty bị tách đăng ký thay đổi phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn 

góp của thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên 

(i) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, 

Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT). 

(ii) Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục I-

6, Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT) 

Trường hợp thay đổi thành viên theo quyết định tách công ty, hồ sơ đăng 

ký doanh nghiệp 

(i) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, 

Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT). 

(ii) Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục I-

6, Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT) 

Trường hợp thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành 

viên theo quyết định tách công ty 

(i) Thông báo thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên (Phụ lục 

II-4, Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT). 

Trường hợp thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài theo quyết định 

tách công ty 
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(i) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-1, 

Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT). 

(ii) Danh sách cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài (Phụ lục I-8, Thông tƣ số 

01/2021/TT-BKHĐT); 

(iii) Danh sách ngƣời đại diện theo pháp luật/ngƣời đại diện theo ủy 

quyền (trong trƣờng hợp cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài là 

tổ chức, Phụ lục I-10, Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:  

(i) Doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có 

đủ các điều kiện sau: 

- Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tƣ kinh doanh; 

- Tên của doanh nghiệp đƣợc đặt theo đúng quy định tại các điều 37, 38, 

39 và 41 của Luật Doanh nghiệp; 

- Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ; 

- Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về phí 

và lệ phí. 

(ii) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đƣợc chấp thuận khi có 

đầy đủ các yêu cầu sau: 

- Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó đƣợc kê khai đầy đủ 

theo quy định nhƣ hồ sơ bằng bản giấy và đƣợc thể hiện dƣới dạng văn bản điện 

tử. Tên văn bản điện tử phải đƣợc đặt tƣơng ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ 

bằng bản giấy. Ngƣời có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp, 

thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài hoặc cá nhân 

khác ký tên trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có thể sử dụng chữ ký số để ký 

trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và quét (scan) 

văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị định số 

01/2021/NĐ-CP; 

- Các thông tin đăng ký doanh nghiệp đƣợc kê khai trên cổng thông tin 

quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải đầy đủ và chính xác theo các thông tin 

trong hồ sơ bằng bản giấy; có bao gồm thông tin về số điện thoại, thƣ điện tử 

của ngƣời nộp hồ sơ; 

- Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử phải đƣợc xác 

thực bằng chữ ký số hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của ngƣời có thẩm 

quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ngƣời có 

thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ủy quyền thực hiện thủ 

tục đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký 

doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có các giấy tờ, tài liệu 

quy định tại Điều 12 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP. 

(iii) Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng 

ký doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký 
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doanh nghiệp. Việc đóng dấu đối với các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký 

doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh 

nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục II-1 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  
TÊN DOANH NGHIỆP 

 

Số: ………….. 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

……, ngày…… tháng…… năm …… 

THÔNG BÁO 

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp  

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phƣớc 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ....................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  .................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số 

doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ……… 

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở (chỉ kê khai trong trường hợp 

doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp hoặc sáp nhập 

doanh nghiệp, đánh dấu X vào ô thích hợp): 

- Đăng ký thay đổi trên cơ sở tách doanh nghiệp  

- Đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp  

Thông tin về doanh nghiệp bị sáp nhập (chỉ kê khai trong trường hợp 

doanh nghiệp đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập doanh nghiệp): 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ....................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  .................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số 

doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ……… 

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với 

doanh nghiệp bị sáp nhập và các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh 

doanh của doanh nghiệp bị sáp nhập. 

- Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, 

phƣờng, thị trấn biên giới; xã, phƣờng, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh 

hƣởng đến quốc phòng, an ninh
1
:    Có       Không 

Doanh nghiệp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/thông báo 

thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp nhƣ sau: 

(Doanh nghiệp chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký/ 
thông báo thay đổi và gửi kèm) 

                                                           
1
 Kê khai trong trƣờng hợp có nhà đầu tƣ nƣớc ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh 

nghiệp dẫn đến thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. 
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ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN DOANH NGHIỆP 

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt sau khi thay đổi (ghi bằng chữ in 

hoa):  ........................................................................................................................  

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nƣớc ngoài sau khi thay đổi (nếu có): 

 .................................................................................................................................  

Tên doanh nghiệp viết tắt sau khi thay đổi (nếu có): ....................................  

 .................................................................................................................................  
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ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH  

Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ................................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ....................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  .................................................  

Tỉnh/Thành phố:  

Điện thoại:  ..................................................... Fax (nếu có):  ........................  

Email (nếu có):  .............................................. Website (nếu có):  .................  

Đồng thời thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế (Đánh dấu X vào ô vuông 

nếu doanh nghiệp thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế tương ứng với địa chỉ 

trụ sở chính). 

- Doanh nghiệp nằm trong (Đánh dấu X vào ô vuông tương ứng nếu doanh 

nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp/khu chế xuất/khu 

kinh tế/khu công nghệ cao): 

Khu công nghiệp  

Khu chế xuất  

Khu kinh tế  

Khu công nghệ cao  

Doanh nghiệp/chủ doanh nghiệp tƣ nhân cam kết trụ sở doanh nghiệp 

thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của doanh nghiệp/chủ doanh 

nghiệp tƣ nhân và đƣợc sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật. 
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ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI THÀNH VIÊN CÔNG TY TNHH/ 

THÀNH VIÊN HỢP DANH CÔNG TY HỢP DANH 

Trƣờng hợp thay đổi thành viên công ty TNHH: kê khai Danh sách thành 

viên công ty TNHH theo Phụ lục I-6 và Danh sách ngƣời đại diện theo pháp 

luật/ngƣời đại diện theo uỷ quyền của thành viên là tổ chức theo Phụ lục I-10 

ban hành kèm theo Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT, nếu có. 

Trƣờng hợp thay đổi thành viên hợp danh công ty hợp danh: kê khai Danh 

sách thành viên hợp danh theo Phụ lục I-9 (Không kê khai nội dung thông tin về 

thành viên góp vốn của công ty hợp danh). 
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ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ, PHẦN VỐN GÓP, 

TỶ LỆ PHẦN VỐN GÓP 

1. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty:  

Vốn điều lệ đã đăng ký (bằng số, bằng chữ, VNĐ):  ....................................  

Vốn điều lệ sau khi thay đổi (bằng số, bằng chữ, VNĐ):  ............................  

Giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền nƣớc ngoài (nếu có, ghi bằng số, loại 

ngoại tệ):  .................................................................................................................  

Có hiển thị thông tin về giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền tệ nƣớc ngoài 

trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không?   Có          Không  

Thời điểm thay đổi vốn:  ...............................................................................  

Hình thức tăng, giảm vốn:  ...........................................................................  

Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn điều lệ:  

STT Tài sản góp vốn 

Giá trị vốn của từng tài sản 

trong vốn điều lệ (bằng số, 

VNĐ) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Đồng Việt Nam   

2 

Ngoại tệ tự do chuyển đổi 

(ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền 

được góp bằng mỗi loại 

ngoại tệ) 

  

3 Vàng   

4 Quyền sử dụng đất   

5 Quyền sở hữu trí tuệ   

6 

Các tài sản khác (ghi rõ loại 

tài sản, số lượng và giá trị 

còn lại của mỗi loại tài 

sản, có thể lập thành danh 

mục riêng kèm theo hồ sơ 

đăng ký doanh nghiệp) 

  

Tổng số   

Thông tin về cổ phần (chỉ kê khai đối với công ty cổ phần): 

Mệnh giá cổ phần:  ........................................................................................  

STT Loại cổ phần Số 

lƣợng 

Giá trị (bằng 

số, VNĐ) 

Tỉ lệ so với  

vốn điều lệ 

(%) 

1 Cổ phần phổ thông    
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2 Cổ phần ƣu đã biểu quyết    

3 Cổ phần ƣu đã cổ tức    

4 Cổ phần ƣu đãi hoàn lại    

5 Các cổ phần ƣu đãi khác    

Tổng số    

2. Đăng ký thay đổi phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp công ty TNHH, 

công ty hợp danh: 

Kê khai phần vốn góp, tỷ lệ phần vốn góp mới của thành viên công ty 

TNHH hai thành viên trở lên/thành viên hợp danh công ty hợp danh theo mẫu 

tương ứng tại các Phụ lục I-6, Phụ lục I-9 ban hành kèm theo Thông tư số 

01/2021/TT-BKHĐT. 

(Đối với thành viên có phần vốn góp không thay đổi, trong danh sách 

thành viên không bắt buộc phải có chữ ký của thành viên đó). 
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THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH
1 

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp 

doanh nghiệp thông báo bổ sung ngành, nghề kinh doanh vào danh sách ngành, 

nghề kinh doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh): 

STT Tên ngành, nghề 

kinh doanh  

đƣợc bổ sung 

Mã 

ngành 

Ngành, nghề kinh doanh chính (Trường 

hợp ngành, nghề kinh doanh được bổ sung 

là ngành, nghề kinh doanh chính thì đánh 

dấu X để chọn một trong các ngành, nghề 

đã kê khai) 

    

2. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp doanh 

nghiệp thông báo bỏ ngành, nghề kinh doanh khỏi danh sách ngành, nghề kinh 

doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh): 

STT Tên ngành, nghề kinh doanh  

đƣợc bỏ khỏi danh sách đã đăng ký 

Mã ngành Ghi chú 

    

3. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường 

hợp doanh nghiệp thông báo thay đổi nội dung chi tiết của ngành, nghề kinh 

doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh): 

STT Tên ngành, 

nghề kinh 

doanh  

đƣợc sửa đổi 

chi tiết 

Mã 

ngành 

Ngành, nghề kinh doanh chính (Trường 

hợp ngành, nghề kinh doanh được sửa đổi 

là ngành, nghề kinh doanh chính thì đánh 

dấu X để chọn một trong các ngành, nghề 

đã kê khai) 

    

Lƣu ý:  

- Trƣờng hợp doanh nghiệp thay đổi ngành, nghề kinh doanh từ ngành 

này sang ngành khác, doanh nghiệp kê khai đồng thời tại mục 1, 2 nêu trên, cụ 

thể nhƣ sau: kê khai ngành, nghề kinh doanh mới tại mục 1; kê khai ngành, nghề 

kinh doanh cũ tại mục 2. 

- Trƣờng hợp doanh nghiệp thay đổi ngành, nghề kinh doanh chính từ 

ngành này sang ngành khác nhƣng không thay đổi danh sách ngành, nghề kinh 

                                                           
1
 - Doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm; 

- Các ngành, nghề cấm đầu tƣ kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tƣ; 

- Đối với ngành, nghề đầu tƣ kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ đƣợc kinh doanh khi có đủ điều 

kiện theo quy định. Danh mục ngành, nghề đầu tƣ kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm 

theo Luật Đầu tƣ. 
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doanh đã đăng ký, doanh nghiệp thực hiện cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký 

doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 63 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP 

ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. 

- Trƣờng hợp chỉ bỏ ngành, nghề kinh doanh chính mà không bổ sung 

thêm ngành, nghề kinh doanh mới và chọn một ngành, nghề kinh doanh khác 

trong số các ngành, nghề kinh doanh còn lại đã đăng ký làm ngành, nghề kinh 

doanh chính thì đồng thời kê khai tại mục 2, 3 nêu trên, cụ thể nhƣ sau: kê khai 

ngành, nghề kinh doanh bị bỏ tại mục 2; kê khai ngành, nghề kinh doanh chính 

mới tại mục 3. 

 



1002 

 

 

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐẦU TƢ 

CỦA CHỦ DOANH NGHIỆP TƢ NHÂN 

Vốn đầu tƣ đã đăng ký (bằng số; bằng chữ; VNĐ):  ....................................  

Vốn đầu tƣ sau khi thay đổi (bằng số; bằng chữ; VNĐ):  ............................  

Giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền nƣớc ngoài (nếu có, bằng số, loại 

ngoại tệ): .................................................................................................................  

Có hiển thị thông tin về giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền tệ nƣớc ngoài 

trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không? Có           Không 

Thời điểm thay đổi vốn:  ...............................................................................  

Hình thức tăng, giảm vốn:  ............................................................................  

Tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn đầu tƣ:  

STT Tài sản góp vốn Giá trị vốn của từng tài sản 

trong vốn đầu tƣ (bằng số, 

VNĐ) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Đồng Việt Nam   

2 Ngoại tệ tự do chuyển đổi 

(ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền 

được góp bằng mỗi loại 

ngoại tệ) 

  

3 Vàng   

4 Quyền sử dụng đất   

5 Quyền sở hữu trí tuệ   

6 Các tài sản khác (ghi rõ 

loại tài sản, số lượng và 

giá trị còn lại của mỗi loại 

tài sản, có thể lập thành 

danh mục riêng kèm theo 

hồ sơ đăng ký doanh 

nghiệp) 

  

Tổng số   
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THÔNG BÁO THAY ĐỔI NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO UỶ QUYỀN  

CỦA CHỦ SỞ HỮU, THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

LÀ TỔ CHỨC/CỔ ĐÔNG LÀ TỔ CHỨC NƢỚC NGOÀI 

Thông tin về ngƣời đại diện theo uỷ quyền sau khi thay đổi (kê theo Phụ lục I-10 

ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm. 
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THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN VỀ CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP,  

CỔ ĐÔNG LÀ NHÀ ĐẦU TƢ NƢỚC NGOÀI CÔNG TY CỔ PHẦN 

Trƣờng hợp thay đổi thông tin về cổ đông sáng lập (kê khai theo Phụ lục 

I-7 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (Đối với cổ 

đông sáng lập có phần vốn góp không thay đổi, trong danh sách cổ đông sáng 

lập không bắt buộc phải có chữ ký của cổ đông sáng lập đó). 

Trƣờng hợp thay đổi cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài, thay đổi thông tin 

về cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài (kê khai theo Phụ lục I-8 ban hành kèm 

theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (Đối với cổ đông có phần vốn 

góp không thay đổi, trong danh sách cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài không 

bắt buộc phải có chữ ký của cổ đông đó). 
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THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ 

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế 

1 Thông tin về Giám đốc/Tổng giám đốc (nếu có): 

Họ và tên Giám đốc/Tổng giám đốc: ……………………………. 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

2 Thông tin về Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán (nếu có)
1
: 

Họ và tên Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán: ……………………………. 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

3 Địa chỉ nhận thông báo thuế: 

Số nhà, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ………………………………… 

Xã/Phƣờng/Thị trấn: …………………………………………………… 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………… 

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………………. 

Điện thoại (nếu có): ………………….Fax (nếu có):……………….. 

Email (nếu có):……………………………………………………… 

4
 

Ngày bắt đầu hoạt động
2
: …../…../……. 

5 Hình thức hạch toán (Đánh dấu X vào một trong hai ô “Hạch toán độc 

lập” hoặc “Hạch toán phụ thuộc”. Trường hợp tích chọn ô “Hạch toán 

độc lập” mà thuộc đối tượng phải lập và gửi báo cáo tài chính hợp nhất 

cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì tích chọn thêm ô “Có báo 

cáo tài chính hợp nhất”):  

Hạch toán độc lập   Có báo cáo tài chính hợp nhất 

Hạch toán phụ thuộc    
 

6 Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày …..…./.……. đến ngày …..…/..…….
3
 

(Ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán) 

7 Tổng số lao động: ...................................................................... 

8 Có hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M không? 

Có Không 
 

                                                           
1
 Trƣờng hợp doanh nghiệp kê khai hình thức hạch toán là Hạch toán độc lập tại chỉ tiêu 5 thì bắt buộc 

phải kê khai thông tin về Kế toán trƣởng/phụ trách kế toán tại chỉ tiêu 2. 
2
 Trƣờng hợp doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau ngày bắt đầu hoạt động 

đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 
3
 - Trƣờng hợp niên độ kế toán theo năm dƣơng lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12.  

- Trƣờng hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dƣơng lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ 

kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý.  

- Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp. 
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Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận thay đổi nội dung 

đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp đối với các thông tin thay đổi nêu trên. 

(Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy xác 

nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp). 

Trƣờng hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng 

công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng 

ký doanh nghiệp. 

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính 

hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này. 

Ngƣời ký tại Thông báo này cam kết là ngƣời có quyền và nghĩa vụ thực 

hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 
 

 NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  

CỦA DOANH NGHIỆP  

(Ký và ghi họ tên)1  

 

  

                                                           
1
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.  

Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời đƣợc 

chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục II-4 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  
 TÊN DOANH NGHIỆP 

 

Số: ………….. 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

……, ngày…… tháng…… năm …… 

THÔNG BÁO 

Thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên  

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phƣớc 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ...................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  .................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số 

doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ……… 

- Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, 

phƣờng, thị trấn biên giới; xã, phƣờng, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh 

hƣởng đến quốc phòng, an ninh
2
: Có           Không 

Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên với thông tin  

sau khi thay đổi nhƣ sau: 

1. Đối với chủ sở hữu là cá nhân 

Họ và tên chủ sở hữu (ghi bằng chữ in hoa):  ........................ Giới tính:  ....  

Sinh ngày:  ...... / ...... / ......... Dân tộc:  .................  Quốc tịch:  ......................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:  

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: …………………………………………... 

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: …………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

Địa chỉ thƣờng trú: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  .....................  

                                                           
2
 Kê khai trong trƣờng hợp có nhà đầu tƣ nƣớc ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh 

nghiệp dẫn đến thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. 
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Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..........................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  .......................................  

Tỉnh/Thành phố:  ................................................................................  

Quốc gia:  ............................................................................................  

Địa chỉ liên lạc: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  .....................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..........................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  .......................................  

Tỉnh/Thành phố:  ................................................................................  

Quốc gia:  ............................................................................................  

Điện thoại (nếu có):  ............................. Email (nếu có):  ..............................  

2. Đối với chủ sở hữu là tổ chức 

- Thông tin về tổ chức: 

Tên chủ sở hữu (ghi bằng chữ in hoa):  ........................................................  

Mã số doanh nghiệp/Số Quyết định thành lập:  ............................................   

Ngày cấp: …/…/… Nơi cấp:  .......................................................................  

Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà, ngách, hẻm, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..........................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  .......................................  

Tỉnh/Thành phố:  ................................................................................  

Quốc gia:  .......................................  ....................................................  

Điện thoại (nếu có):  ................................ Fax (nếu có):  .............................  

Email (nếu có):  ........................................ Website (nếu có):  ......................  

- Mô hình tổ chức công ty: 

Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc  

Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc  

- Thông tin về ngƣời đại diện theo pháp luật/ngƣời đại diện theo uỷ quyền của 

chủ sở hữu là tổ chức (kê khai theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 

01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm. 
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Trƣờng hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng 

công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng 

ký doanh nghiệp. 

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính 

hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này. 

Ngƣời ký tại Thông báo này cam kết là ngƣời có quyền và nghĩa vụ thực 

hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

CHỦ SỞ HỮU MỚI/NGƢỜI ĐẠI DIỆN 

THEO PHÁP LUẬT  

CỦA CHỦ SỞ HỮU MỚI 

(Ký và ghi họ tên)2 

CHỦ SỞ HỮU CŨ/NGƢỜI ĐẠI DIỆN 

THEO PHÁP LUẬT  

CỦA CHỦ SỞ HỮU CŨ 

(Ký và ghi họ tên)3 

                                                           
2
 Chủ sở hữu mới/Ngƣời đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu mới ký trực tiếp vào phần này. 

3
 Không có phần này trong trƣờng hợp thay đổi chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên do thừa kế. 

Trong các trƣờng hợp khác, chủ sở hữu cũ/Ngƣời đại diện theo pháp luật của chủ sở hữu cũ ký trực tiếp vào 

phần này. 

 
2, 3 

Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời 

đƣợc chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục I-6 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN 

S

T

T 

Tên 

thành 

viên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

đối với 

thành 

viên là cá 

nhân 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Địa chỉ liên lạc 

đối với thành viên 

là cá nhân; địa chỉ 

trụ sở chính đối 

với thành viên là 

tổ chức 

Loại giấy tờ, số, 

ngày cấp, cơ 

quan cấp Giấy 

tờ pháp lý của 

cá nhân/tổ chức 

Vốn góp Thời 

hạn 

góp 

vốn
3 

Chữ 

ký của 

thành 

viên
4 

Ghi 

chú
 

Phần vốn góp
1
 (bằng 

số; VNĐ và giá trị 

tương đương theo đơn 

vị tiền nước ngoài: 

bằng số, loại ngoại tệ, 

nếu có) 

Tỷ lệ 

(%) 

Loại tài 

sản, số 

lƣợng, giá 

trị tài sản 

góp vốn
2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              
 

……, ngày……tháng……năm…… 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CỦA CÔNG TY 
(Ký và ghi họ tên)

5 

 

  

                                                           
1
 Ghi phần vốn góp của từng thành viên. Giá trị ghi bằng số theo đơn vị VNĐ và giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền nƣớc ngoài, ghi bằng số, loại ngoại tệ (nếu có). 

2
 Loại tài sản góp vốn bao gồm: Đồng Việt Nam; Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền đƣợc góp bằng mỗi loại ngoại tệ); Vàng; Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công 

nghệ, bí quyết kỹ thuật; Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lƣợng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản). 

Có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 
3 
- Trƣờng hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp, thời hạn góp vốn là thời hạn thành viên dự kiến hoàn thành việc góp vốn. 

- Trƣờng hợp đăng ký tăng vốn điều lệ, thời hạn góp vốn là thời điểm thành viên hoàn thành việc góp vốn. 

- Các trƣờng hợp khác ngoài các trƣờng hợp nêu trên, thành viên không cần kê khai thời hạn góp vốn. 
4
  - Thành viên là cá nhân ký trực tiếp vào phần này. 

- Đối với thành viên là tổ chức thì kê khai thêm thông tin ngƣời đại diện theo pháp luật hoặc ngƣời đại diện theo ủy quyền theo mẫu tại Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tƣ số 01/2021/TT-

BKHĐT. 

- Trƣờng hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thành viên có phần vốn góp không thay đổi không bắt buộc phải ký vào phần này. 

- Trƣờng hợp đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thì không cần chữ ký tại phần này. 
5
 - Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.  

- Trƣờng hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi ngƣời đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần 

này.  

- Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời đƣợc chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục I-8 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LÀ NHÀ ĐẦU TƢ NƢỚC NGOÀI 

STT Tên 

cổ 

đông 

là nhà 

đầu tƣ 

nƣớc 

ngoài 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

của cổ 

đông là 

cá nhân 

nƣớc 

ngoài 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 
Địa chỉ liên lạc 

đối với CĐNN 

là cá nhân; Địa 

chỉ trụ sở chính 

đối với CĐNN 

là tổ chức 

Loại giấy tờ, 

số, ngày cấp, 

cơ quan cấp 

Giấy tờ pháp lý 

của cá nhân/tổ 

chức 

Vốn góp
1
 Thời 

hạn 

góp 

vốn
3 

Chữ ký của 

cổ đông là 

nhà đầu tƣ 

nƣớc 

ngoài
4 

Ghi 

chú
 

Tổng số cổ 

phần
 

Tỷ 

lệ 

(%) 

Loại cổ phần 
Loại tài 

sản, số 

lƣợng, 

giá trị tài 

sản góp 

vốn
2
 

Số 

lƣợng 

Giá 

trị 

Phổ thông 

 

…….. 

Số 

lƣợng 

Giá 

trị 

Số 

lƣợng 

Giá 

trị 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

                  

     
……, ngày……tháng……năm…… 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY 
(Ký và ghi họ tên)

5
 

 

 

                                                           
1 
Ghi giá trị vốn cổ phần của từng cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài. Tài sản hình thành giá trị vốn cổ phần của từng cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài cần đƣợc liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp 

vốn cổ phần; số lƣợng từng loại tài sản góp vốn cổ phần; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn cổ phần; thời điểm góp vốn cổ phần của từng loại tài sản. Giá trị ghi bằng số theo đơn vị 

VNĐ và giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền nƣớc ngoài (ghi bằng số, loại ngoại tệ), nếu có. 
2
 Loại tài sản góp vốn bao gồm: Đồng Việt Nam; Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền đƣợc góp bằng mỗi loại ngoại tệ); Vàng; Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công 

nghệ, bí quyết kỹ thuật; Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lƣợng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản). 

Có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 
3 
- Trƣờng hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp, thời hạn góp vốn là thời hạn cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài dự kiến hoàn thành việc góp vốn. 

- Trƣờng hợp đăng ký tăng vốn điều lệ, thời hạn góp vốn là thời điểm cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài hoàn thành việc góp vốn. 

- Các trƣờng hợp khác ngoài các trƣờng hợp nêu trên, cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài không cần kê khai thời hạn góp vốn.
 

4
 - Cổ đông là cá nhân nƣớc ngoài ký trực tiếp vào phần này. 

- Đối với cổ đông là tổ chức thì kê khai thêm thông tin ngƣời đại diện theo pháp luật hoặc ngƣời đại diện theo ủy quyền theo mẫu tại Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT. 

- Trƣờng hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cổ đông có giá trị vốn cổ phần không thay đổi không bắt buộc phải ký vào phần này. 

- Trƣờng hợp đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thì không cần chữ ký tại phần này.
 

5
 - Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.  

- Trƣờng hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi ngƣời đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần 

này.  

- Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời đƣợc chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục I-10 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  

DANH SÁCH NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO UỶ QUYỀN
2
  

S

T

T 

Chủ sở 

hữu/Thành 

viên công ty 

TNHH/Cổ 

đông sáng 

lập/Cổ đông là 

tổ chức nƣớc 

ngoài 

Tên ngƣời 

đại diện 

theo pháp 

luật/ngƣời 

đại diện 

theo uỷ 

quyền 

Ngày, 

tháng, 

năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Địa chỉ 

liên lạc 

Số, ngày cấp, cơ 

quan cấp Giấy tờ 

pháp lý của cá 

nhân 

Vốn đƣợc uỷ quyền
3
 Chữ ký của 

ngƣời đại diện 

theo pháp 

luật/ngƣời đại 

diện theo uỷ 

quyền
4
 

Ghi chú
 

Tổng giá trị vốn 

đƣợc đại diện (bằng 

số; VNĐ và giá 

trị tương đương 

theo đơn vị tiền 

nước ngoài, nếu 

có) 

Tỷ lệ 

(%) 

Thời 

điểm đại 

diện 

phần 

vốn  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

          

 

  

 

  

……, ngày……tháng……năm…… 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/ 

CHỦ TỊCH CÔNG TY/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/ 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY 

(Ký và ghi họ tên)
5 

 
 

                                                           
2
 Áp dụng cho Chủ sở hữu/Thành viên công ty TNHH/Cổ đông sáng lập/Cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài là tổ chức. Doanh nghiệp lựa chọn kê khai ngƣời đại diện theo pháp luật 

hoặc ngƣời đại diện theo uỷ quyền. 
3
 Không phải kê khai phần này đối với trƣờng hợp kê khai ngƣời đại diện theo pháp luật. 

4
 Ngƣời đƣợc kê khai thông tin ký vào phần này.  

Ngƣời đại diện theo uỷ quyền không thay đổi không bắt buộc phải ký vào phần này. 

Trƣờng hợp đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thì không cần chữ ký tại phần này. 
5
 - Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.  

- Trƣờng hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi ngƣời đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch công ty/Chủ tịch Hội đồng thành viên/Chủ tịch Hội 

đồng quản trị của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần này.  

- Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời đƣợc chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 
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62. Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn thành công ty cổ phần 

và ngƣợc lại. Mã số TTHC: 2.002034.000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

- Ngƣời nộp hồ sơ đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp theo quy 

định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP thực hiện theo trình tự nhƣ sau: 

* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 

- Bƣớc 1: Ngƣời nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác 

thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí 

đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Bƣớc 2: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, ngƣời 

nộp hồ sơ sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng 

thông tin điện tử. 

- Bƣớc 3: Trong thời gian 02 ngày làm việc, trƣờng hợp hồ sơ đủ điều 

kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp đăng 

ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh 

nghiệp. Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đủ điều kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng 

Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp 

để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh 

doanh: 

- Bƣớc 1: Ngƣời nộp hồ sơ sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê 

khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí đăng ký doanh nghiệp theo quy 

trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn) . Trƣờng hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng 

ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh 

doanh, văn bản ủy quyền phải có thông tin liên hệ của ngƣời ủy quyền để xác 

thực việc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử. 

- Bƣớc 2: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời nộp hồ sơ sẽ 

nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện 

tử. 

- Bƣớc 3: Trong thời gian 02 ngày làm việc, Phòng Đăng ký kinh doanh 

cấp đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp trong trƣờng hợp hồ sơ đủ điều 

kiện và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng 

hợp hồ sơ chƣa đủ điều kiện, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua 

mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

* Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp 

- Việc đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp đƣợc thực hiện tại 

thời điểm doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Nội dung công bố bao 
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gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thông tin sau 

đây: 

(1). Ngành, nghề kinh doanh; 

(2). Danh sách cổ đông sáng lập; danh sách cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc 

ngoài đối với công ty cổ phần. 

b) Cách thức thực hiện:  

Ngƣời thành lập doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ủy quyền thực hiện đăng 

ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo phƣơng thức Đăng ký 

doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử tại: Địa chỉ: 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ:  

Các giấy tờ quy định tại Điều 23 và Điều 24 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, 

trong đó không bao gồm Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ quy định tại điểm c 

khoản 4 Điều 23 và điểm c khoản 3 Điều 24 Nghị định 01/2021/NĐ-CP và các 

giấy tờ kèm theo khác nhƣ sau: 

Trường hợp chuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phần: 

(i) Hồ sơ đăng ký thành lập công ty cổ phần: 

 - Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; 

- Điều lệ công ty;  

- Danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc 

ngoài. 

- Bản sao các giấy tờ sau đây: 

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với ngƣời đại diện theo pháp luật của 

doanh nghiệp; 

+ Giấy tờ pháp lý của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài 

là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc 

ngoài là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với ngƣời đại diện theo ủy 

quyền của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài là tổ chức và văn 

bản cử ngƣời đại diện theo ủy quyền. 

Đối với cổ đông là tổ chức nƣớc ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ 

chức phải đƣợc hợp pháp hóa lãnh sự; 

(ii) Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản 

họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên 

trở lên hoặc nghị quyết và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối 

với công ty cổ phần về việc chuyển đổi công ty;  

 (iii) Hợp đồng chuyển nhƣợng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc 



1015 

 

 

chuyển nhƣợng trong trƣờng hợp chuyển nhƣợng cổ phần, phần vốn góp; Hợp 

đồng tặng cho trong trƣờng hợp tặng cho cổ phần, phần vốn góp; Bản sao văn 

bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của ngƣời thừa kế trong trƣờng hợp thừa 

kế theo quy định của pháp luật; 

(iv) Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên, cổ đông mới; 

(v) Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tƣ chấp thuận về việc góp vốn, mua 

cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài, tổ chức kinh tế có vốn 

đầu tƣ nƣớc ngoài đối với trƣờng hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, 

mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tƣ. 

 Trường hợp chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành 

viên: 

 (i) Hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên: 

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. 

- Điều lệ công ty.  

- Bản sao các giấy tờ sau đây: 

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với ngƣời đại diện theo pháp luật của 

doanh nghiệp; 

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy 

tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trƣờng hợp chủ 

sở hữu công ty là Nhà nƣớc); Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với ngƣời đại diện 

theo ủy quyền và văn bản cử ngƣời đại diện theo ủy quyền. 

Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nƣớc ngoài thì bản sao giấy tờ pháp 

lý của tổ chức phải đƣợc hợp pháp hóa lãnh sự; 

(ii) Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản 

họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên 

trở lên hoặc nghị quyết và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối 

với công ty cổ phần về việc chuyển đổi công ty;  

(iii) Hợp đồng chuyển nhƣợng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc 

chuyển nhƣợng trong trƣờng hợp chuyển nhƣợng cổ phần, phần vốn góp; Hợp 

đồng tặng cho trong trƣờng hợp tặng cho cổ phần, phần vốn góp; Bản sao văn 

bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của ngƣời thừa kế trong trƣờng hợp thừa 

kế theo quy định của pháp luật; 

(iv) Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên, cổ đông mới; 

(v) Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tƣ chấp thuận về việc góp vốn, mua 

cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài, tổ chức kinh tế có vốn 

đầu tƣ nƣớc ngoài đối với trƣờng hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, 

mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tƣ. 

 Trường hợp chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH hai thành 
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viên trở lên: 

(i) Hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên: 

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. 

- Điều lệ công ty.  

- Danh sách thành viên.  

- Bản sao các giấy tờ sau đây: 

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với ngƣời đại diện theo pháp luật của 

doanh nghiệp; 

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty; Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức đối với thành viên; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với ngƣời đại 

diện theo ủy quyền của thành viên và văn bản cử ngƣời đại diện theo ủy quyền; 

Đối với thành viên là tổ chức nƣớc ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của 

tổ chức phải đƣợc hợp pháp hóa lãnh sự; 

(ii) Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách 

nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản 

họp của Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên 

trở lên hoặc nghị quyết và bản sao biên bản họp của Đại hội đồng cổ đông đối 

với công ty cổ phần về việc chuyển đổi công ty;  

(iii) Hợp đồng chuyển nhƣợng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc 

chuyển nhƣợng trong trƣờng hợp chuyển nhƣợng cổ phần, phần vốn góp; Hợp 

đồng tặng cho trong trƣờng hợp tặng cho cổ phần, phần vốn góp; Bản sao văn 

bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của ngƣời thừa kế trong trƣờng hợp thừa 

kế theo quy định của pháp luật; 

(iv) Giấy tờ xác nhận việc góp vốn của thành viên, cổ đông mới; 

(v)Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tƣ chấp thuận về việc góp vốn, mua 

cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài, tổ chức kinh tế có vốn 

đầu tƣ nƣớc ngoài đối với trƣờng hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, 

mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tƣ. 

Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy 

quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo 

quy định sau đây: 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá 

nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ 

pháp lý của cá nhân đƣợc ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải 

công chứng, chứng thực. 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung 

cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký 
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doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ 

tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân 

ngƣời đƣợc giới thiệu. 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bƣu chính công ích 

thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, nhân viên bƣu chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do 

doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bƣu chính công ích phát hành có chữ ký xác 

nhận của nhân viên bƣu chính và ngƣời có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng 

ký doanh nghiệp. 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bƣu chính không 

phải là bƣu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy 

quyền thực hiện nhƣ Trƣờng hợp ủy quyền cho tổ chức. 

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

đƣợc văn bản đề nghị. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - 

Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế 

hoạch và Đầu tƣ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Thông báo về việc sửa đổi, bổ 

sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 

h) Phí:  

- Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: 100.000 đồng/lần (Thông 

tƣ số 47/2019/TT-BTC). 

- Miễn lệ phí đối với trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử (Thông tƣ số 

47/2019/TT-BTC). 

- Ngƣời nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp phí công bố nội dung đăng 

ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng hợp 

doanh nghiệp không đƣợc cấp đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ đƣợc 

hoàn trả phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Trường hợp chuyển đổi công ty TNHH thành công ty cổ phần: 

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần (Phụ lục I-4, Thông 

tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT); 
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- Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần (Phụ lục I-7, Thông tƣ số 

01/2021/TT-BKHĐT); 

- Danh sách cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài (Phụ lục I-8, Thông tƣ số 

01/2021/TT-BKHĐT); 

- Danh sách ngƣời đại diện theo pháp luật/ngƣời đại diện theo ủy quyền 

(trong trƣờng hợp cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài là tổ 

chức, Phụ lục I-10, Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT). 

 Trường hợp chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH một thành 

viên: 

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một thành viên (Phụ 

lục I-2, Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT); 

- Danh sách ngƣời đại diện theo pháp luật/ngƣời đại diện theo ủy quyền 

(trong trƣờng hợp chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên là tổ chức, Phụ lục 

I-10, Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT); 

 Trường hợp chuyển đổi công ty cổ phần thành công ty TNHH hai thành 

viên trở lên: 

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở 

lên (Phụ lục I-3, Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT); 

- Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục I-6, 

Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT); 

- Danh sách ngƣời đại diện theo pháp luật/ngƣời đại diện theo ủy quyền 

(trong trƣờng hợp thành viên công ty TNHH hai thành viên là tổ chức, Phụ lục I-

10, Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT); 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:  

(i) Trƣờng hợp doanh nghiệp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp 

đồng thời đăng ký thay đổi ngƣời đại diện theo pháp luật thì ngƣời ký hồ sơ là 

Chủ tịch Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành 

viên trở lên, công ty hợp danh; Chủ tịch công ty hoặc Chủ tịch Hội đồng thành 

viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; Chủ tịch Hội đồng 

quản trị đối với công ty cổ phần của công ty sau chuyển đổi 

(ii) Doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi 

có đủ các điều kiện sau: 

- Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tƣ kinh doanh; 

- Tên của doanh nghiệp đƣợc đặt theo đúng quy định tại các điều 37, 38, 

39 và 41 của Luật Doanh nghiệp; 

- Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ; 

- Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về phí 

và lệ phí. 
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(iii) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đƣợc chấp thuận khi 

có đầy đủ các yêu cầu sau: 

- Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó đƣợc kê khai đầy đủ 

theo quy định nhƣ hồ sơ bằng bản giấy và đƣợc thể hiện dƣới dạng văn bản điện 

tử. Tên văn bản điện tử phải đƣợc đặt tƣơng ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ 

bằng bản giấy. Ngƣời có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp, 

thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài hoặc cá nhân 

khác ký tên trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có thể sử dụng chữ ký số để ký 

trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và quét (scan) 

văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị định số 

01/2021/NĐ-CP; 

- Các thông tin đăng ký doanh nghiệp đƣợc kê khai trên cổng thông tin 

quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải đầy đủ và chính xác theo các thông tin 

trong hồ sơ bằng bản giấy; có bao gồm thông tin về số điện thoại, thƣ điện tử 

của ngƣời nộp hồ sơ; 

- Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử phải đƣợc xác 

thực bằng chữ ký số hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của ngƣời có thẩm 

quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ngƣời có 

thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ủy quyền thực hiện thủ 

tục đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký 

doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có các giấy tờ, tài liệu 

quy định tại Điều 12 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP. 

(iv) Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng 

ký doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký 

doanh nghiệp. Việc đóng dấu đối với các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký 

doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh 

nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 

 

  



1020 

 

 

Phụ lục I-2 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________

 

……, ngày ……tháng …… năm …… 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phƣớc 
 

Tôi là
1
 (ghi họ tên bằng chữ in hoa):  ..................................... …………...  

 

Đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tôi  

là ngƣời đại diện theo pháp luật/Chủ tịch công ty/Chủ tịch Hội đồng thành 

viên
2
 với các nội dung sau: 

1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp): 

Thành lập mới  

Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp  

Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp  

Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp  

Thành lập trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp  

Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh
3
   

Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ 

xã hội/quỹ từ thiện
4 

 

2. Tên công ty: 

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):  ...........................  

                                                           
1
 Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời 

đƣợc chỉ định kê khai thông tin vào phần này. 
2
 Trƣờng hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi ngƣời đại diện theo 

pháp luật thì Chủ tịch công ty/Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty sau chuyển đổi kê khai thông tin vào 

phần này. 
3
 
, 4

 Trƣờng hợp đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh/cơ 

sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện qua mạng thông tin điện tử thì ngƣời nộp hồ sơ scan Giấy chứng nhận đăng 

ký hộ kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (đối với cơ sở bảo trợ xã hội)/Giấy phép thành lập và công nhận 

điều lệ quỹ (đối với quỹ xã hội/quỹ từ thiện) trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và nộp trực 

tiếp bản chính Giấy này tới Phòng Đăng ký kinh doanh để đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy 

định tại Điều 27 và Điều 28 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. 
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Tên công ty viết bằng tiếng nƣớc ngoài (nếu có):  .....................................  

Tên công ty viết tắt (nếu có):  .....................................................................  

3. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...............................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Điện thoại:  ....................................................... Fax (nếu có):  ....................  

Email (nếu có):  ................................................ Website (nếu có):  .............  

- Doanh nghiệp nằm trong (Đánh dấu X vào ô vuông tương ứng nếu doanh 

nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp/khu chế xuất/khu 

kinh tế/khu công nghệ cao): 

Khu công nghiệp  

Khu chế xuất  

Khu kinh tế  

Khu công nghệ cao  

    Doanh nghiệp xã hội (Đánh dấu X vào ô vuông nếu là doanh nghiệp xã 

hội) 

    Công ty chứng khoán/Công ty quản lý quỹ đầu tƣ chứng khoán/Công ty 

đầu tƣ chứng khoán: (Đánh dấu X nếu là Công ty chứng khoán/Công ty quản lý 

quỹ đầu tư chứng khoán/Công ty đầu tư chứng khoán và kê khai thêm các thông 

tin sau đây) 

Giấy phép thành lập và hoạt động số: … (nếu có) do Uỷ ban Chứng khoán 

Nhà nƣớc cấp ngày: …./…./….. 

 - Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, 

phƣờng, thị trấn biên giới; xã, phƣờng, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh 

hƣởng đến quốc phòng, an ninh
5
:  Có            Không 

4. Ngành, nghề kinh doanh
 
(ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ 

thống ngành kinh tế của Việt Nam):  
 

STT Tên ngành Mã ngành 

Ngành, nghề kinh doanh chính 

(đánh dấu X để chọn một trong 

các ngành, nghề đã kê khai) 

    

5. Chủ sở hữu: 
                                                           

5
 Kê khai trong trƣờng hợp có nhà đầu tƣ nƣớc ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh 

nghiệp dẫn đến thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. 
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a) Đối với chủ sở hữu là cá nhân: 

- Thông tin về chủ sở hữu: 

Họ tên chủ sở hữu (ghi bằng chữ in hoa):  ........................... Giới tính: .....  

Sinh ngày:  ........ / .... / ......... Dân tộc:  .....................  Quốc tịch:  ..................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:  

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):…… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: ………………………………………... 

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

Địa chỉ thƣờng trú: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...............................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Quốc gia:  ....................................................................................................  

Địa chỉ liên lạc: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...............................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Quốc gia:  ....................................................................................................  

Điện thoại (nếu có):  ........................... Email (nếu có):  ..............................  

- Thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ (chỉ kê khai nếu chủ sở hữu 

là nhà đầu tư nước ngoài): 

Mã số dự án:  ...............................................................................................  

Ngày cấp: ......... / ...... / ....... Cơ quan cấp:  ...................................................  

b) Đối với chủ sở hữu là tổ chức: 

- Thông tin về chủ sở hữu: 

Tên tổ chức (ghi bằng chữ in hoa):  ............................................................  

Mã số doanh nghiệp/Số Quyết định thành lập:  ..........................................  

Ngày cấp: ......... / ...... / ....... Nơi cấp:  ..........................................................  

Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  
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Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...............................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Quốc gia:  ....................................................................................................  

Điện thoại (nếu có):  ......................................... Fax (nếu có):  ....................  

Email (nếu có):  ................................................ Website (nếu có):  .............  

- Thông tin về ngƣời đại diện theo pháp luật/ngƣời đại diện theo uỷ quyền (kê 

khai  theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): 

Gửi kèm. 

- Thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ (chỉ kê khai nếu chủ sở hữu 

là nhà đầu tư nước ngoài): 

Mã số dự án:……………………………………………………………… 

Ngày cấp: ......... / ...... / ....... Cơ quan cấp:  ...................................................  

- Mô hình tổ chức công ty: 

Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc  

Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc  

6. Vốn điều lệ: 

Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ):  .....................................................................  

Vốn điều lệ (bằng chữ; VNĐ): ....................................................................  

Giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền nƣớc ngoài (nếu có, bằng số, loại 

ngoại tệ): ..............................................................................................................  

Có hiển thị thông tin về giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền tệ nƣớc ngoài trên 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không?     Có           Không  

7. Nguồn vốn điều lệ: 
 

Loại nguồn vốn 

Số tiền (bằng số; VNĐ và giá trị 

tương đương theo đơn vị tiền nước 

ngoài, nếu có) 

Tỷ lệ 

(%) 

Vốn ngân sách nhà nƣớc   

Vốn tƣ nhân   

Vốn nƣớc ngoài   

Vốn khác   

Tổng cộng   
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8. Tài sản góp vốn: 
 

STT Tài sản góp vốn 

Giá trị vốn của từng tài 

sản trong vốn điều lệ 

(bằng số, VNĐ) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Đồng Việt Nam   

2 Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi 

rõ loại ngoại tệ, số tiền được 

góp bằng mỗi loại ngoại tệ) 

  

3 Vàng   

4 Quyền sử dụng đất   

5 Quyền sở hữu trí tuệ   

6 Các tài sản khác (ghi rõ loại 

tài sản, số lượng và giá trị 

còn lại của mỗi loại tài sản, 

có thể lập thành danh mục 

riêng kèm theo hồ sơ đăng ký 

doanh nghiệp) 

  

Tổng số   

9. Ngƣời đại diện theo pháp luật
6
:  

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):  ..................................... Giới tính:  .........  

Chức danh:  .................................................................................................  

Sinh ngày:  ........ / .... / ......... Dân tộc:  .....................  Quốc tịch:  ..................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:  

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: ………………………………………... 

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

Địa chỉ thƣờng trú: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...............................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Quốc gia:  ....................................................................................................  

                                                           
6
 Ghi thông tin của tất cả ngƣời đại diện theo pháp luật trong trƣờng hợp công ty có nhiều hơn 01 ngƣời 

đại diện theo pháp luật. 
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Địa chỉ liên lạc: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...............................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Quốc gia:  ....................................................................................................  

Điện thoại (nếu có):  ....................... Email (nếu có):  ..................................  

10. Thông tin đăng ký thuế: 
 

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế 

10.1 Thông tin về Giám đốc/Tổng giám đốc (nếu có): 

Họ và tên Giám đốc/Tổng giám đốc: ……………………………. 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

10.2 Thông tin về Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán (nếu có): 

Họ và tên Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán: ………………………… 

Điện thoại: ……………………………………………………………... 

10.3 Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo 

thuế khác địa chỉ trụ sở chính): 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:............................ 

Xã/Phƣờng/Thị trấn: ………………………………………………….  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………… 

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………….. 

Điện thoại (nếu có): …………………Fax (nếu có): ……………..…… 

Email (nếu có): ………………………………………………………… 

10.4 Ngày bắt đầu hoạt động
7
 (trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu 

hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp thì không cần kê khai nội dung này): …../…../……. 

10.5 Hình thức hạch toán (Đánh dấu X vào một trong hai ô “Hạch toán độc 

lập” hoặc “Hạch toán phụ thuộc”. Trường hợp tích chọn ô “Hạch 

toán độc lập” mà thuộc đối tượng phải lập và gửi báo cáo tài chính 

hợp nhất cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì tích chọn thêm 

ô “Có báo cáo tài chính hợp nhất”):  

Hạch toán độc lập   Có báo cáo tài chính hợp nhất 

Hạch toán phụ thuộc    
 

                                                           
7
 Trƣờng hợp doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau ngày bắt đầu hoạt động 

đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 
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10.6 Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..
8
 

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán) 

10.7 Tổng số lao động (dự kiến): ……………………………………………  

 

10.8 Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M: 

Có Không 
 

10.9 Phƣơng pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)
9
: 

 Khấu trừ  

 Trực tiếp trên GTGT  

 Trực tiếp trên doanh số  

 Không phải nộp thuế GTGT  

 

11. Đăng ký sử dụng hóa đơn
10

: 
 

Tự in hóa đơn Đặt in hóa đơn 

Sử dụng hóa đơn điện tử Mua hóa đơn của cơ quan thuế 

12. Thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội
11

: 

Phƣơng thức đóng bảo hiểm xã hội (chọn 1 trong 3 phương thức): 
 

Hàng tháng 03 tháng một lần 06 tháng một lần 
 

Lưu ý:  

- Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính là nông nghiệp, lâm 

nghiệp, ngƣ nghiệp, diêm nghiệp và trả lƣơng theo sản phẩm, theo khoán: có thể 

lựa chọn 1 trong 3 phƣơng thức đóng bảo hiểm xã hội: hàng tháng, 03 tháng một 

lần, 06 tháng một lần. 

- Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính khác: đánh dấu vào 

phƣơng thức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng. 

                                                           
8
 - Trƣờng hợp niên độ kế toán theo năm dƣơng lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12.  

- Trƣờng hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dƣơng lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ 

kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý.  

- Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp. 
9
 Chỉ kê khai trong trƣờng hợp thành lập mới. Doanh nghiệp căn cứ vào quy định của pháp luật về thuế 

giá trị gia tăng và dự kiến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để xác định 01 trong 04 phƣơng pháp tính 

thuế giá trị gia tăng tại chỉ tiêu này. 
10

 Doanh nghiệp có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện về việc sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện 

tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật. Không kê khai trong trƣờng hợp thành lập doanh 

nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. 
11

 Không kê khai trong trƣờng hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. 
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13. Thông tin về các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, đƣợc 

chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, 

tách, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp): 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ..................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  ...............................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số 

doanh nghiệp/mã số thuế): ……………… Ngày cấp …/…/…… Nơi 

cấp: ………………. 

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với 

doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất và các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm 

kinh doanh của doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất. 

14. Thông tin về hộ kinh doanh đƣợc chuyển đổi (chỉ kê khai trong 

trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh): 

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):  ....................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh:  ................................................  

Ngày cấp: ......... / ...... / ....... Nơi cấp:  ..............................................................  

Mã số thuế của hộ kinh doanh (chỉ kê khai MST 10 số):  ...............................  

Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh:  .........................................................................  

Tên chủ hộ kinh doanh:  ..................................................................................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân 

được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh): 

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân 

được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh):  ...................  

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

15. Thông tin về cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện đƣợc 

chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp xã hội trên cơ 

sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện): 

Tên cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện (ghi bằng chữ in hoa):  .....  

Số Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (Đối với cơ sở bảo trợ xã hội)/Số 

Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (Đối với quỹ xã hội/quỹ từ 

thiện): ……… Ngày cấp: … /… /…… Nơi cấp:  ...................................................  

Mã số thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện (chỉ kê khai 

MST 10 số):  .....................................................................................................  

Địa chỉ trụ sở chính:  .......................................................................................  

Tên ngƣời đại diện cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện:  .................  
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Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân 

được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ 

từ thiện): 

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân 

được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã 

hội/quỹ từ thiện):  .......................................................................................... 

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

Trƣờng hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng 

công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp. 

Tôi cam kết: 

- Là ngƣời có đầy đủ quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và 

đƣợc sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật; 

- Sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan 

thuế theo đúng quy định của pháp luật
12

; 

- Chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung 

thực của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên. 

 

 
NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/ 

CHỦ TỊCH CÔNG TY/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

THÀNH VIÊN CỦA CÔNG TY 

(Ký và ghi họ tên)
13

 

                                                           
12

 Không kê khai trong trƣờng hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. 
13

 - Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.  

- Trƣờng hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi ngƣời đại diện theo 

pháp luật thì Chủ tịch công ty/Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần 

này.  

- Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời 

đƣợc chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục I-3 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________

 

……, ngày ……tháng …… năm …… 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN 

 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phƣớc. 
 

Tôi là
1
 (ghi họ tên bằng chữ in hoa):  .............. …………………………. 

 

Đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên do tôi  

là ngƣời đại diện theo pháp luật/Chủ tịch Hội đồng thành viên
2
 với nội 

dung sau: 

1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp): 

Thành lập mới  

Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp  

Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp  

Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp  

Thành lập trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp  

Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh
3
   

Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ 

xã hội/quỹ từ thiện
4 

 

2. Tên công ty: 

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):  ...............................  

                                                           
1
 Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời 

đƣợc chỉ định kê khai thông tin vào phần này. 
2
 Trƣờng hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi ngƣời đại diện theo 

pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty sau chuyển đổi kê khai thông tin vào phần này. 
3, 4

 Trƣờng hợp đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh 

doanh/cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện qua mạng thông tin điện tử thì ngƣời nộp hồ sơ scan Giấy chứng 

nhận đăng ký hộ kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (đối với cơ sở bảo trợ xã hội)/Giấy phép thành lập và 

công nhận điều lệ quỹ (đối với quỹ xã hội/quỹ từ thiện) trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử 

và nộp trực tiếp bản chính Giấy này tới Phòng Đăng ký kinh doanh để đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp theo quy định tại Điều 27 và Điều 28 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng 

ký doanh nghiệp. 
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Tên công ty viết bằng tiếng nƣớc ngoài (nếu có):  .........................................  

Tên công ty viết tắt (nếu có):  .........................................................................  

3. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..................................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ......................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...................................................  

Tỉnh/Thành phố:  .............................................................................................  

Điện thoại:  ....................................................... Fax (nếu có):  ........................  

Email (nếu có):  ................................................ Website (nếu có):  .................  

- Doanh nghiệp nằm trong (Đánh dấu X vào ô vuông tương ứng nếu doanh 

nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp/khu chế xuất/khu 

kinh tế/khu công nghệ cao): 

Khu công nghiệp  

Khu chế xuất  

Khu kinh tế  

Khu công nghệ cao  

    Doanh nghiệp xã hội (Đánh dấu X vào ô vuông nếu là doanh nghiệp xã 

hội) 

    Công ty chứng khoán/Công ty quản lý quỹ đầu tƣ chứng khoán/Công ty 

đầu tƣ chứng khoán: (Đánh dấu X nếu là Công ty chứng khoán/Công ty quản lý 

quỹ đầu tư chứng khoán/Công ty đầu tư chứng khoán và kê khai thêm các thông 

tin sau đây) 

Giấy phép thành lập và hoạt động số: … (nếu có) do Uỷ ban Chứng khoán 

Nhà nƣớc cấp ngày: …./…./….. 

- Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, 

phƣờng, thị trấn biên giới; xã, phƣờng, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh 

hƣởng đến quốc phòng, an ninh
5
: Có              Không 

4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ 

thống ngành kinh tế của Việt Nam):  
 

STT Tên ngành Mã ngành 

Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh 

dấu X để chọn một trong các ngành, 

nghề đã kê khai) 

    

5. Vốn điều lệ: 

Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ):  .....................................................................  
                                                           

5
 Kê khai trong trƣờng hợp có nhà đầu tƣ nƣớc ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh 

nghiệp dẫn đến thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. 
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Vốn điều lệ (bằng chữ; VNĐ): ....................................................................  

Giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền nƣớc ngoài (nếu có, bằng số, loại 

ngoại tệ): ..............................................................................................................  

Có hiển thị thông tin về giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền tệ nƣớc ngoài trên 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không?   Có              Không 

6. Nguồn vốn điều lệ: 
 

Loại nguồn vốn 

Số tiền (bằng số; VNĐ và giá 

trị tương đương theo đơn vị 

tiền nước ngoài, nếu có) 

Tỷ lệ (%) 

Vốn ngân sách nhà nƣớc   

Vốn tƣ nhân   

Vốn nƣớc ngoài   

Vốn khác   

Tổng cộng   

7. Thành viên công ty: kê khai theo Phụ lục I-6 ban hành kèm theo Thông 

tư số 01/2021/TT-BKHĐT  

- Thông tin về ngƣời đại diện theo pháp luật/ngƣời đại diện theo uỷ quyền của 

thành viên là tổ chức (kê khai theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 

01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (nếu có). 

- Thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ (chỉ kê khai trong trường 

hợp thành viên là nhà đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo 

quy định của Luật Đầu tư): 

Mã số dự án:  ...............................................................................................  

Ngày cấp: ......... / ...... / ....... Cơ quan cấp:  ...................................................  

8. Ngƣời đại diện theo pháp luật
6
: 

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):  ................................. Giới tính:  .............  

Chức danh:  .................................................................................................  

Sinh ngày:  ........ / .... / ......... Dân tộc:  .....................  Quốc tịch:  ..................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:  

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: ………………………………………... 

                                                           
6
 Ghi thông tin của tất cả ngƣời đại diện theo pháp luật trong trƣờng hợp công ty có nhiều hơn 01 ngƣời 

đại diện theo pháp luật. 
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Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

Địa chỉ thƣờng trú: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...............................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Quốc gia: .....................................................................................................  

Địa chỉ liên lạc: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:……………. ...........................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Quốc gia:  ......................................................... ………………………….. 

Điện thoại (nếu có):  ......................... Email (nếu có): …………………… 

9. Thông tin đăng ký thuế: 
 

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế 

9.1 Thông tin về Giám đốc/Tổng giám đốc (nếu có): 

Họ và tên Giám đốc/Tổng giám đốc: ……………………………. 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

9.2 Thông tin về Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán (nếu có): 

Họ và tên Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán: ……………………… 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

9.3 Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo 

thuế khác địa chỉ trụ sở chính): 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……………… 

Xã/Phƣờng/Thị trấn: ………………………………………………… 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………… 

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………….. 

Điện thoại (nếu có): ………………….Fax (nếu có):……………….. 

Email (nếu có):……………………………………………………… 

9.4 Ngày bắt đầu hoạt động
7
 (trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu 

hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp thì không cần kê khai nội dung này): …../…../……. 

 

                                                           
7
 Trƣờng hợp doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau ngày bắt đầu hoạt động 

đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 
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9.5 Hình thức hạch toán (Đánh dấu X vào một trong hai ô “Hạch toán 

độc lập” hoặc “Hạch toán phụ thuộc”. Trường hợp tích chọn ô 

“Hạch toán độc lập” mà thuộc đối tượng phải lập và gửi báo cáo tài 

chính hợp nhất cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì tích 

chọn thêm ô “Có báo cáo tài chính hợp nhất”):  

Hạch toán độc lập   Có báo cáo tài chính hợp nhất 

Hạch toán phụ thuộc    
 

9.6 Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..
8
 

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán) 

9.7 Tổng số lao động (dự kiến): …………………………………  
 

9.8 Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M: 

Có Không 
 

9.9 Phƣơng pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)
9
: 

 Khấu trừ  

 Trực tiếp trên GTGT  

 Trực tiếp trên doanh số  

 Không phải nộp thuế GTGT  

10. Đăng ký sử dụng hóa đơn
10

: 
 

Tự in hóa đơn Đặt in hóa đơn 

Sử dụng hóa đơn điện tử Mua hóa đơn của cơ quan thuế 

11. Thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội
11

: 

Phƣơng thức đóng bảo hiểm xã hội (chọn 1 trong 3 phương thức): 

 

 

Lưu ý:  

                                                           
8
 - Trƣờng hợp niên độ kế toán theo năm dƣơng lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12.  

- Trƣờng hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dƣơng lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ 

kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý.  

- Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp. 
9
 Chỉ kê khai trong trƣờng hợp thành lập mới. Doanh nghiệp căn cứ vào quy định của pháp luật về thuế 

giá trị gia tăng và dự kiến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để xác định 01 trong 04 phƣơng pháp tính 

thuế giá trị gia tăng tại chỉ tiêu này. 
10

 Doanh nghiệp có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện về việc sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện 

tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật. Không kê khai trong trƣờng hợp thành lập doanh 

nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. 
11

 Không kê khai trong trƣờng hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. 

Hàng tháng 03 tháng một lần 06 tháng một lần 
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- Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính là nông nghiệp, lâm 

nghiệp, ngƣ nghiệp, diêm nghiệp và trả lƣơng theo sản phẩm, theo khoán: có thể 

lựa chọn 1 trong 3 phƣơng thức đóng bảo hiểm xã hội: hàng tháng, 03 tháng một 

lần, 06 tháng một lần. 

- Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính khác: đánh dấu vào 

phƣơng thức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng 

12. Thông tin về các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, đƣợc 

chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, 

tách, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp): 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ..................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  ...............................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số 

doanh nghiệp/mã số thuế): ……………… Ngày cấp …/…/…… Nơi 

cấp: ………………. 

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với 

doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất và các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm 

kinh doanh của doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất. 

13. Thông tin về hộ kinh doanh đƣợc chuyển đổi (chỉ kê khai trong 

trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh): 

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):  ................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh:  ............................................  

Ngày cấp: ......... / ...... / ....... Nơi cấp:  ..........................................................  

Mã số thuế của hộ kinh doanh (chỉ kê khai MST 10 số):  ...........................  

Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh:  .....................................................................  

Tên chủ hộ kinh doanh:  ..............................................................................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân 

được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh): 

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân 

được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh):  ...................  

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

14. Thông tin về cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện đƣợc 

chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp xã hội trên cơ 

sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện): 

Tên cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện (ghi bằng chữ in hoa):  .....  
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Số Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (Đối với cơ sở bảo trợ xã hội)/Số 

Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (Đối với quỹ xã hội/quỹ từ 

thiện): ……… Ngày cấp: … /… /…… Nơi 

cấp: ……………………………………………………… 

Mã số thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện (chỉ kê khai 

MST 10 số):  .....................................................................................................  

Địa chỉ trụ sở chính:  .......................................................................................  

Tên ngƣời đại diện cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện:  .................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân 

được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ 

từ thiện): 

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân 

được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã 

hội/quỹ từ thiện):  .......................................................................................... 

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

Trƣờng hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng 

công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp. 

Tôi cam kết: 

- Là ngƣời có đầy đủ quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và 

đƣợc sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật; 

- Sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan 

thuế theo đúng quy định của pháp luật
12

; 

- Chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung 

thực của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên. 
 

 
NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/ 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CỦA CÔNG TY 

(Ký và ghi họ tên)
13

 

                                                           
12

 Không kê khai trong trƣờng hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. 
13

 - Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.  

- Trƣờng hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi ngƣời đại diện theo 

pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần này.  

- Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời 

đƣợc chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục I-4 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________

 

……, ngày ……tháng …… năm …… 
 

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP 

CÔNG TY CỔ PHẦN 
 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phƣớc. 
 

Tôi là
1
 (ghi họ tên bằng chữ in hoa):  ................................... ……………  

 

Đăng ký công ty cổ phần do tôi là ngƣời đại diện theo pháp luật/Chủ 

tịch Hội đồng quản trị với các nội dung sau
2
: 

1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp): 

Thành lập mới  

Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp  

Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp  

Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp  

Thành lập trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp  

Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh
3
  

Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ 

xã hội/quỹ từ thiện
4 

 

2. Tên công ty: 

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):  ...........................  

Tên công ty viết bằng tiếng nƣớc ngoài (nếu có):  .....................................  

Tên công ty viết tắt (nếu có):  .....................................................................  

                                                           
1
 Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời 

đƣợc chỉ định kê khai thông tin vào phần này. 
2
 Trƣờng hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi ngƣời đại diện theo 

pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty sau chuyển đổi kê khai thông tin vào phần này. 
3, 4

 Trƣờng hợp đăng ký thành lập công ty cổ phần trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh/cơ sở bảo trợ xã 

hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện qua mạng thông tin điện tử thì ngƣời nộp hồ sơ scan Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh 

doanh/Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (đối với cơ sở bảo trợ xã hội)/Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ 

(đối với quỹ xã hội/quỹ từ thiện) trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và nộp trực tiếp bản 

chính Giấy này tới Phòng Đăng ký kinh doanh để đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại 

Điều 27 và Điều 28 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. 
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3. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...............................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Điện thoại:  ....................................................... Fax (nếu có):  ....................  

Email (nếu có):  ................................................ Website (nếu có):  .............  

- Doanh nghiệp nằm trong (Đánh dấu X vào ô vuông tương ứng nếu doanh 

nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp/khu chế xuất/khu 

kinh tế/khu công nghệ cao): 

Khu công nghiệp  

Khu chế xuất  

Khu kinh tế  

Khu công nghệ cao  

    Doanh nghiệp xã hội (Đánh dấu X vào ô vuông nếu là doanh nghiệp xã 

hội) 

    Công ty chứng khoán/Công ty quản lý quỹ đầu tƣ chứng khoán/Công ty 

đầu tƣ chứng khoán: (Đánh dấu X nếu là Công ty chứng khoán/Công ty quản lý 

quỹ đầu tư chứng khoán/Công ty đầu tư chứng khoán và kê khai thêm các thông 

tin sau đây) 

Giấy phép thành lập và hoạt động số: … (nếu có) do Uỷ ban Chứng khoán 

Nhà nƣớc cấp ngày: …./…./….. 

- Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, 

phƣờng, thị trấn biên giới; xã, phƣờng, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh 

hƣởng đến quốc phòng, an ninh
5
: Có            Không 

4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ 

thống ngành kinh tế Việt Nam):  

 

STT Tên ngành Mã ngành 

Ngành, nghề kinh doanh chính 

(đánh dấu X để chọn một trong 

các ngành, nghề đã kê khai) 

                                                           
5
 Kê khai trong trƣờng hợp có nhà đầu tƣ nƣớc ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh 

nghiệp dẫn đến thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. 
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5. Vốn điều lệ: 

Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ):  .....................................................................  

Vốn điều lệ (bằng chữ; VNĐ): ....................................................................  

Giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền nƣớc ngoài (nếu có, bằng số, loại 

ngoại tệ): ..............................................................................................................  

Có hiển thị thông tin về giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền tệ nƣớc ngoài trên 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không?   Có           Không  

6. Nguồn vốn điều lệ: 

 

Loại nguồn vốn 

Số tiền (bằng số; VNĐ và giá trị 

tương đương theo đơn vị tiền 

nước ngoài, nếu có) 

Tỷ lệ (%) 

Vốn ngân sách nhà nƣớc   

Vốn tƣ nhân   

Vốn nƣớc ngoài   

Vốn khác   

Tổng cộng   

7. Thông tin về cổ phần: 

Mệnh giá cổ phần (VNĐ): ...........................................................................  
 

STT Loại cổ phần 
Số 

lƣợng 

Giá trị (bằng 

số, VNĐ) 

Tỉ lệ so với 

vốn điều lệ 

(%) 

1 Cổ phần phổ thông    

2 Cổ phần ƣu đãi biểu quyết    

3 Cổ phần ƣu đãi cổ tức    

4 Cổ phần ƣu đãi hoàn lại    

5 Các cổ phần ƣu đãi khác    
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Tổng số    

Thông tin về cổ phần đƣợc quyền chào bán: 
 

STT Loại cổ phần đƣợc quyền chào bán Số lƣợng 

1 Cổ phần phổ thông  

2 Cổ phần ƣu đãi biểu quyết  

3 Cổ phần ƣu đãi cổ tức  

4 Cổ phần ƣu đãi hoàn lại  

5 Cổ phần ƣu đãi khác  

Tổng số  

8. Cổ đông sáng lập (kê khai theo Phụ lục I-7 ban hành kèm theo Thông tư 

số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (nếu có). 

- Thông tin về ngƣời đại diện theo pháp luật/ngƣời đại diện theo uỷ quyền của cổ 

đông sáng lập là tổ chức (kê khai theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư 

số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (nếu có). 

9. Cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài (kê khai theo Phụ lục I-8 ban hành 

kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (nếu có). 

- Thông tin về ngƣời đại diện theo pháp luật/ngƣời đại diện theo uỷ quyền của cổ 

đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài là tổ chức (kê khai theo Phụ lục I-10 ban hành kèm 

theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (nếu có). 

- Thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ (kê khai trong trường hợp 

cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

theo quy định của Luật Đầu tư): 

Mã số dự án:  ...............................................................................................  

Ngày cấp: ......... / ...... / ....... Cơ quan cấp:  ...................................................  

10. Ngƣời đại diện theo pháp luật
6
: 

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):  ....................................... Giới tính:  .......  

Chức danh:  .................................................................................................  

Sinh ngày:  ........ / .... / ......... Dân tộc:  .....................  Quốc tịch:  ..................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:  

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

                                                           
6
 Ghi thông tin của tất cả ngƣời đại diện theo pháp luật trong trƣờng hợp công ty có nhiều hơn 01 ngƣời 

đại diện theo pháp luật. 
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Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: ………………………………………... 

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

Địa chỉ thƣờng trú: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...............................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Quốc gia:  ....................................................................................................  

Địa chỉ liên lạc: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:………………………………. 

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Quốc gia:  ......................................................... …………………………... 

Điện thoại (nếu có):  ........................... Email (nếu có): …………………… 

11. Thông tin đăng ký thuế: 
 

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế 

11.1 Thông tin về Giám đốc/Tổng giám đốc (nếu có): 

Họ và tên Giám đốc/Tổng giám đốc: ……………………………. 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

11.2 Thông tin về Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán (nếu có): 

Họ và tên Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán: ………………………… 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

11.3 Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo 

thuế khác địa chỉ trụ sở chính): 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……………… 

Xã/Phƣờng/Thị trấn: ………………………………………………….  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………… 

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………….. 

Điện thoại (nếu có): ………………….Fax (nếu có):……………….. 

Email (nếu có):……………………………………………………… 



1041 

 

 

11.4 Ngày bắt đầu hoạt động
7
 (trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu 

hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp thì không cần kê khai nội dung này): …../…../……. 

11.5 Hình thức hạch toán (Đánh dấu X vào một trong hai ô “Hạch toán 

độc lập” hoặc “Hạch toán phụ thuộc”. Trường hợp tích chọn ô 

“Hạch toán độc lập” mà thuộc đối tượng phải lập và gửi báo cáo tài 

chính hợp nhất cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì tích 

chọn thêm ô “Có báo cáo tài chính hợp nhất”):  

Hạch toán độc lập   Có báo cáo tài chính hợp nhất 

Hạch toán phụ thuộc    
 

11.6 Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..
8
 

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán) 

11.7 Tổng số lao động (dự kiến): …………………………………  

11.8 Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M: 

Có Không 
 

11.9 Phƣơng pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)
9
: 

 Khấu trừ  

 Trực tiếp trên GTGT  

 Trực tiếp trên doanh số  

 Không phải nộp thuế GTGT  

12. Đăng ký sử dụng hóa đơn
10

: 
 

Tự in hóa đơn Đặt in hóa đơn 

Sử dụng hóa đơn điện tử Mua hóa đơn của cơ quan thuế 

 

                                                           
7
 Trƣờng hợp doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau ngày bắt đầu hoạt động 

đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 
8
 - Trƣờng hợp niên độ kế toán theo năm dƣơng lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12.  

- Trƣờng hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dƣơng lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ 

kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý. 
9
 Chỉ kê khai trong trƣờng hợp thành lập mới. Doanh nghiệp căn cứ vào quy định của pháp luật về thuế 

giá trị gia tăng và dự kiến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để xác định 01 trong 04 phƣơng pháp tính 

thuế giá trị gia tăng tại chỉ tiêu này. 
10

 Doanh nghiệp có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện về việc sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện 

tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật. Không kê khai trong trƣờng hợp thành lập doanh 

nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. 
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13. Thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội
11

: 

Phƣơng thức đóng bảo hiểm xã hội (chọn 1 trong 3 phương thức): 

Hàng tháng 03 tháng một lần 06 tháng một lần 

Lưu ý:  

- Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính là nông nghiệp, lâm 

nghiệp, ngƣ nghiệp, diêm nghiệp và trả lƣơng theo sản phẩm, theo khoán: có thể 

lựa chọn 1 trong 3 phƣơng thức đóng bảo hiểm xã hội: hàng tháng, 03 tháng một 

lần, 06 tháng một lần. 

- Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính khác: đánh dấu vào 

phƣơng thức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng 

14. Thông tin về các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, đƣợc 

chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, 

tách, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp): 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ......................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  ...................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số 

doanh nghiệp/mã số thuế): ……………… Ngày cấp …/…/…… Nơi 

cấp: ………………. 

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với 

doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất và các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm 

kinh doanh của doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất. 

15. Thông tin về hộ kinh doanh đƣợc chuyển đổi (chỉ kê khai trong 

trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh): 

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):  ....................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh:  ................................................  

Ngày cấp: ......... / ...... / ....... Nơi cấp:  ..............................................................  

Mã số thuế của hộ kinh doanh (chỉ kê khai MST 10 số):  ...............................  

Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh:  .........................................................................  

Tên chủ hộ kinh doanh:  ..................................................................................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân 

được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh):  
 

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

                                                           
11

 Không kê khai trong trƣờng hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. 
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Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân 

được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh):  ...................  

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

16. Thông tin về cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện đƣợc 

chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp xã hội trên cơ 

sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện): 

Tên cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện (ghi bằng chữ in hoa):  .....  

Số Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (Đối với cơ sở bảo trợ xã hội)/Số 

Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (Đối với quỹ xã hội/quỹ từ 

thiện): ………… Ngày cấp: … /… /…… Nơi cấp:  ...................................................  

Mã số thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện (chỉ kê khai 

MST 10 số):  .....................................................................................................  

Địa chỉ trụ sở chính:  .......................................................................................  

Tên ngƣời đại diện cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện:  .................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân 

được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ 

từ thiện): 

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân 

được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã 

hội/quỹ từ thiện):  .......................................................................................... 

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

Trƣờng hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị quý Phòng đăng 

công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp. 

Tôi cam kết: 

- Là ngƣời có đầy đủ quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty 

và đƣợc sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật; 

- Sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan 

thuế theo đúng quy định của pháp luật
12

; 

- Chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung 

thực của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên. 

                                                           
12

 Không kê khai trong trƣờng hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. 
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NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/ 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY 

(Ký và ghi họ tên)
13

 

  

                                                           
13

 - Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.  

- Trƣờng hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi ngƣời đại diện theo 

pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần này.  

- Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời 

đƣợc chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục I-6 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN 

S

T

T 

Tên 

thành 

viên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

đối với 

thành 

viên là cá 

nhân 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Địa chỉ liên lạc 

đối với thành viên 

là cá nhân; địa chỉ 

trụ sở chính đối 

với thành viên là 

tổ chức 

Loại giấy tờ, số, 

ngày cấp, cơ 

quan cấp Giấy 

tờ pháp lý của 

cá nhân/tổ chức 

Vốn góp Thời 

hạn 

góp 

vốn
3 

Chữ 

ký của 

thành 

viên
4 

Ghi 

chú
 

Phần vốn góp
1
 (bằng 

số; VNĐ và giá trị 

tương đương theo đơn 

vị tiền nước ngoài: 

bằng số, loại ngoại tệ, 

nếu có) 

Tỷ lệ 

(%) 

Loại tài 

sản, số 

lƣợng, giá 

trị tài sản 

góp vốn
2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              
 

……, ngày……tháng……năm…… 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CỦA CÔNG TY 
(Ký và ghi họ tên)

5 

  

                                                           
1
 Ghi phần vốn góp của từng thành viên. Giá trị ghi bằng số theo đơn vị VNĐ và giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền nƣớc ngoài, ghi bằng số, loại ngoại tệ (nếu có). 

2
 Loại tài sản góp vốn bao gồm: Đồng Việt Nam; Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền đƣợc góp bằng mỗi loại ngoại tệ); Vàng; Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công 

nghệ, bí quyết kỹ thuật; Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lƣợng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản). 

Có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 
3 
- Trƣờng hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp, thời hạn góp vốn là thời hạn thành viên dự kiến hoàn thành việc góp vốn. 

- Trƣờng hợp đăng ký tăng vốn điều lệ, thời hạn góp vốn là thời điểm thành viên hoàn thành việc góp vốn. 

- Các trƣờng hợp khác ngoài các trƣờng hợp nêu trên, thành viên không cần kê khai thời hạn góp vốn. 
4
  - Thành viên là cá nhân ký trực tiếp vào phần này. 

- Đối với thành viên là tổ chức thì kê khai thêm thông tin ngƣời đại diện theo pháp luật hoặc ngƣời đại diện theo ủy quyền theo mẫu tại Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tƣ số 01/2021/TT-

BKHĐT. 

- Trƣờng hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thành viên có phần vốn góp không thay đổi không bắt buộc phải ký vào phần này. 

- Trƣờng hợp đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thì không cần chữ ký tại phần này. 
5
 - Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.  

- Trƣờng hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi ngƣời đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần này.  

- Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời đƣợc chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục I-7 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN 

STT Tên 

cổ 

đông 

sáng 

lập 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh đối 

với cổ 

đông sáng 

lập là cá 

nhân 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Địa chỉ liên lạc 

đối với CĐSL 

là cá nhân; địa 

chỉ trụ sở chính 

đối với CĐSL 

là tổ chức 

Loại giấy tờ, 

số, ngày cấp, 

cơ quan cấp 

Giấy tờ pháp lý 

của cá nhân/tổ 

chức 

Vốn góp
175

 Thời 

hạn 

góp 

vốn
3 
 

Chữ ký 

của cổ 

đông 

sáng lập
4 

Ghi 

chú
 

Tổng số cổ 

phần
 

Tỷ 

lệ 

(%) 

Loại cổ phần Loại tài 

sản, số 

lƣợng, giá 

trị tài sản 

góp vốn
2
 

Số 

lƣợng 

Giá 

trị 

Phổ thông …….. 

Số 

lƣợng 

Giá 

trị 

Số 

lƣợng 

Giá 

trị 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                   

   
……, ngày……tháng……năm…… 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY 
(Ký và ghi họ tên)

5
 

                                                           
175 

Ghi giá trị vốn cổ phần của từng cổ đông sáng lập. Tài sản hình thành giá trị vốn cổ phần của từng cổ đông sáng lập cần đƣợc liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn cổ phần; số lƣợng từng loại 

tài sản góp vốn cổ phần; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn cổ phần; thời điểm góp vốn cổ phần của từng loại tài sản. Giá trị ghi bằng số theo đơn vị VNĐ và giá trị tƣơng đƣơng theo đơn 

vị tiền nƣớc ngoài (ghi bằng số, loại ngoại tệ), nếu có. 
2
 Loại tài sản góp vốn bao gồm: Đồng Việt Nam; Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền đƣợc góp bằng mỗi loại ngoại tệ); Vàng; Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công 

nghệ, bí quyết kỹ thuật; Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lƣợng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản). 

Có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 
3 
Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, thời hạn góp vốn là thời hạn cổ đông sáng lập dự kiến hoàn thành việc góp vốn. Các trƣờng hợp khác không phải kê khai thời hạn góp vốn. 

4 
- Cổ đông sáng lập là cá nhân ký trực tiếp vào phần này. 

- Đối với cổ đông sáng lập là tổ chức thì kê khai thêm thông tin ngƣời đại diện theo pháp luật hoặc ngƣời đại diện theo ủy quyền theo mẫu tại Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tƣ số 01/2021/TT-

BKHĐT. 

- Trƣờng hợp đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thì không cần chữ ký tại phần này. 
5
 - Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.  

- Trƣờng hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi ngƣời đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần này.  

- Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời đƣợc chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục I-8 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LÀ NHÀ ĐẦU TƢ NƢỚC NGOÀI 

STT Tên 

cổ 

đông 

là nhà 

đầu tƣ 

nƣớc 

ngoài 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

của cổ 

đông là 

cá nhân 

nƣớc 

ngoài 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 
Địa chỉ liên lạc 

đối với CĐNN 

là cá nhân; Địa 

chỉ trụ sở chính 

đối với CĐNN 

là tổ chức 

Loại giấy tờ, 

số, ngày cấp, 

cơ quan cấp 

Giấy tờ pháp lý 

của cá nhân/tổ 

chức 

Vốn góp
176

 Thời 

hạn 

góp 

vốn
3 

Chữ ký của 

cổ đông là 

nhà đầu tƣ 

nƣớc 

ngoài
4 

Ghi 

chú
 

Tổng số cổ 

phần
 

Tỷ 

lệ 

(%) 

Loại cổ phần 
Loại tài 

sản, số 

lƣợng, 

giá trị tài 

sản góp 

vốn
2
 

Số 

lƣợng 

Giá 

trị 

Phổ thông 

 

…….. 

Số 

lƣợng 

Giá 

trị 

Số 

lƣợng 

Giá 

trị 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

                  

     
……, ngày……tháng……năm…… 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY 
(Ký và ghi họ tên)

5
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Ghi giá trị vốn cổ phần của từng cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài. Tài sản hình thành giá trị vốn cổ phần của từng cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài cần đƣợc liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp 

vốn cổ phần; số lƣợng từng loại tài sản góp vốn cổ phần; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn cổ phần; thời điểm góp vốn cổ phần của từng loại tài sản. Giá trị ghi bằng số theo đơn vị VNĐ 

và giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền nƣớc ngoài (ghi bằng số, loại ngoại tệ), nếu có. 
2
 Loại tài sản góp vốn bao gồm: Đồng Việt Nam; Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền đƣợc góp bằng mỗi loại ngoại tệ); Vàng; Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công 

nghệ, bí quyết kỹ thuật; Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lƣợng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản). 

Có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 
3 
- Trƣờng hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp, thời hạn góp vốn là thời hạn cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài dự kiến hoàn thành việc góp vốn. 

- Trƣờng hợp đăng ký tăng vốn điều lệ, thời hạn góp vốn là thời điểm cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài hoàn thành việc góp vốn. 

- Các trƣờng hợp khác ngoài các trƣờng hợp nêu trên, cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài không cần kê khai thời hạn góp vốn.
 

4
 - Cổ đông là cá nhân nƣớc ngoài ký trực tiếp vào phần này. 

- Đối với cổ đông là tổ chức thì kê khai thêm thông tin ngƣời đại diện theo pháp luật hoặc ngƣời đại diện theo ủy quyền theo mẫu tại Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT. 

- Trƣờng hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cổ đông có giá trị vốn cổ phần không thay đổi không bắt buộc phải ký vào phần này. 

- Trƣờng hợp đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thì không cần chữ ký tại phần này.
 

5
 - Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.  
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- Trƣờng hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi ngƣời đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần này.  

- Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời đƣợc chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 



1050 

 

 

Phụ lục I-10 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  

DANH SÁCH NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO UỶ QUYỀN
177

  

STT Chủ sở 

hữu/Thành 

viên công ty 

TNHH/Cổ 

đông sáng 

lập/Cổ đông 

là tổ chức 

nƣớc ngoài 

Tên ngƣời 

đại diện 

theo pháp 

luật/ngƣời 

đại diện 

theo uỷ 

quyền 

Ngày, 

tháng, 

năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Địa 

chỉ liên 

lạc 

Số, ngày cấp, 

cơ quan cấp 

Giấy tờ pháp lý 

của cá nhân 

Vốn đƣợc uỷ quyền178 Chữ ký của 

ngƣời đại diện 

theo pháp 

luật/ngƣời đại 

diện theo uỷ 

quyền179 

Ghi chú
 

Tổng giá trị vốn 

đƣợc đại diện 

(bằng số; VNĐ 

và giá trị tương 

đương theo đơn 

vị tiền nước 

ngoài, nếu có) 

Tỷ lệ 

(%) 

Thời 

điểm 

đại diện 

phần 

vốn  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
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 Áp dụng cho Chủ sở hữu/Thành viên công ty TNHH/Cổ đông sáng lập/Cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài là tổ chức. Doanh nghiệp lựa chọn kê khai ngƣời đại diện theo pháp luật hoặc 

ngƣời đại diện theo uỷ quyền. 
178

 Không phải kê khai phần này đối với trƣờng hợp kê khai ngƣời đại diện theo pháp luật. 
179

 Ngƣời đƣợc kê khai thông tin ký vào phần này.  

Ngƣời đại diện theo uỷ quyền không thay đổi không bắt buộc phải ký vào phần này. 

Trƣờng hợp đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thì không cần chữ ký tại phần này. 
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63. Chuyển đổi doanh nghiệp tƣ nhân thành công ty hợp danh, công 

ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần. Mã số TTHC: 

2.002032.000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 

- Bƣớc 1: Ngƣời nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác 

thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí 

đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Bƣớc 2: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, ngƣời 

nộp hồ sơ sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng 

thông tin điện tử. 

- Bƣớc 3: Trong thời gian 02 ngày làm việc, trƣờng hợp hồ sơ đủ điều 

kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp đăng 

ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh 

nghiệp. Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đủ điều kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng 

Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp 

để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh 

doanh: 

- Bƣớc 1: Ngƣời nộp hồ sơ sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê 

khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí đăng ký doanh nghiệp theo quy 

trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn) . Trƣờng hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng 

ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh 

doanh, văn bản ủy quyền phải có thông tin liên hệ của ngƣời ủy quyền để xác 

thực việc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử. 

- Bƣớc 2: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời nộp hồ sơ sẽ 

nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện 

tử. 

- Bƣớc 3: Trong thời gian 02 ngày làm việc, Phòng Đăng ký kinh doanh 

cấp đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp trong trƣờng hợp hồ sơ đủ điều 

kiện và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng 

hợp hồ sơ chƣa đủ điều kiện, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua 

mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

* Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp 

- Việc đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp đƣợc thực hiện tại 

thời điểm doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Nội dung công bố bao 
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gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thông tin sau 

đây: 

(1). Ngành, nghề kinh doanh; 

(2). Danh sách cổ đông sáng lập; danh sách cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc 

ngoài đối với công ty cổ phần. 

b) Cách thức thực hiện:  

Ngƣời thành lập doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ủy quyền thực hiện đăng 

ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo phƣơng thức Đăng ký 

doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử tại: Địa chỉ: 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ:  

Hồ sơ đăng ký chuyển đổi bao gồm các giấy tờ quy định tại các Điều 22, 

23 và 24 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP, trong đó không bao gồm Giấy chứng 

nhận đăng ký đầu tƣ quy định tại điểm b khoản 4 Điều 22, điểm c khoản 4 Điều 

23 và điểm c khoản 3 Điều 24 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP. 

Trường hợp chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty hợp danh: 

(i) Hồ sơ đăng ký thành lập công ty hợp danh: 

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. 

- Điều lệ công ty. 

- Danh sách thành viên. 

- Bản sao các giấy tờ sau đây: 

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty là cá nhân; Giấy 

tờ pháp lý của tổ chức đối với thành viên công ty là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của 

cá nhân đối với ngƣời đại diện theo ủy quyền và văn bản cử ngƣời đại diện theo 

ủy quyền. 

Đối với thành viên là tổ chức nƣớc ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của 

tổ chức phải đƣợc hợp pháp hóa lãnh sự; 

(ii) Cam kết bằng văn bản của chủ doanh nghiệp tƣ nhân về việc chịu 

trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả khoản nợ chƣa 

thanh toán và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn; 

(iii) Thỏa thuận bằng văn bản của chủ doanh nghiệp tƣ nhân với các bên 

của hợp đồng chƣa thanh lý về việc công ty đƣợc chuyển đổi tiếp nhận và tiếp 

tục thực hiện các hợp đồng đó; 

(iv) Cam kết bằng văn bản hoặc thỏa thuận bằng văn bản của chủ doanh 

nghiệp tƣ nhân với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao 

động hiện có của doanh nghiệp tƣ nhân; 
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(v) Hợp đồng chuyển nhƣợng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc 

chuyển nhƣợng trong trƣờng hợp chuyển nhƣợng vốn của doanh nghiệp tƣ nhân; 

Hợp đồng tặng cho trong trƣờng hợp tặng cho vốn của doanh nghiệp tƣ nhân; 

Bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của ngƣời thừa kế trong 

trƣờng hợp thừa kế theo quy định của pháp luật; 

(vi)Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tƣ chấp thuận về việc góp vốn, mua 

cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài, tổ chức kinh tế có vốn 

đầu tƣ nƣớc ngoài đối với trƣờng hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, 

mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tƣ. 

Trường hợp chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty cổ phần: 

(i) Hồ sơ đăng ký thành lập công ty cổ phần: 

 - Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp; 

- Điều lệ công ty;  

- Danh sách cổ đông sáng lập và danh sách cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc 

ngoài. 

- Bản sao các giấy tờ sau đây: 

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với ngƣời đại diện theo pháp luật của 

doanh nghiệp; 

+ Giấy tờ pháp lý của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài 

là cá nhân; Giấy tờ pháp lý của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc 

ngoài là tổ chức; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với ngƣời đại diện theo ủy 

quyền của cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài là tổ chức và văn 

bản cử ngƣời đại diện theo ủy quyền. 

Đối với cổ đông là tổ chức nƣớc ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của tổ 

chức phải đƣợc hợp pháp hóa lãnh sự; 

(ii) Cam kết bằng văn bản của chủ doanh nghiệp tƣ nhân về việc chịu 

trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả khoản nợ chƣa 

thanh toán và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn; 

(iii) Thỏa thuận bằng văn bản của chủ doanh nghiệp tƣ nhân với các bên 

của hợp đồng chƣa thanh lý về việc công ty đƣợc chuyển đổi tiếp nhận và tiếp 

tục thực hiện các hợp đồng đó; 

(iv) Cam kết bằng văn bản hoặc thỏa thuận bằng văn bản của chủ doanh 

nghiệp tƣ nhân với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao 

động hiện có của doanh nghiệp tƣ nhân; 

(v) Hợp đồng chuyển nhƣợng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc 

chuyển nhƣợng trong trƣờng hợp chuyển nhƣợng vốn của doanh nghiệp tƣ nhân; 

Hợp đồng tặng cho trong trƣờng hợp tặng cho vốn của doanh nghiệp tƣ nhân; 

Bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của ngƣời thừa kế trong 

trƣờng hợp thừa kế theo quy định của pháp luật; 
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(vi)Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tƣ chấp thuận về việc góp vốn, mua 

cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài, tổ chức kinh tế có vốn 

đầu tƣ nƣớc ngoài đối với trƣờng hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, 

mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tƣ. 

  Trường hợp chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH một 

thành viên: 

(i) Hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên: 

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. 

- Điều lệ công ty.  

- Bản sao các giấy tờ sau đây: 

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với ngƣời đại diện theo pháp luật của 

doanh nghiệp; 

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy 

tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trƣờng hợp chủ 

sở hữu công ty là Nhà nƣớc); Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với ngƣời đại diện 

theo ủy quyền và văn bản cử ngƣời đại diện theo ủy quyền. 

Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nƣớc ngoài thì bản sao giấy tờ pháp 

lý của tổ chức phải đƣợc hợp pháp hóa lãnh sự; 

(ii) Cam kết bằng văn bản của chủ doanh nghiệp tƣ nhân về việc chịu 

trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả khoản nợ chƣa 

thanh toán và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn; 

(iii) Thỏa thuận bằng văn bản của chủ doanh nghiệp tƣ nhân với các bên 

của hợp đồng chƣa thanh lý về việc công ty đƣợc chuyển đổi tiếp nhận và tiếp 

tục thực hiện các hợp đồng đó; 

(iv) Cam kết bằng văn bản hoặc thỏa thuận bằng văn bản của chủ doanh 

nghiệp tƣ nhân với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao 

động hiện có của doanh nghiệp tƣ nhân; 

(v) Hợp đồng chuyển nhƣợng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc 

chuyển nhƣợng trong trƣờng hợp chuyển nhƣợng vốn của doanh nghiệp tƣ nhân; 

Hợp đồng tặng cho trong trƣờng hợp tặng cho vốn của doanh nghiệp tƣ nhân; 

Bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của ngƣời thừa kế trong 

trƣờng hợp thừa kế theo quy định của pháp luật; 

(vi)Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tƣ chấp thuận về việc góp vốn, mua 

cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài, tổ chức kinh tế có vốn 

đầu tƣ nƣớc ngoài đối với trƣờng hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, 

mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tƣ. 

  Trường hợp chuyển đổi doanh nghiệp tư nhân thành công ty TNHH hai 

thành viên trở lên: 

(i) Hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên 
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- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. 

- Điều lệ công ty.  

- Danh sách thành viên.  

- Bản sao các giấy tờ sau đây: 

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với ngƣời đại diện theo pháp luật của 

doanh nghiệp; 

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty; Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức đối với thành viên; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với ngƣời đại 

diện theo ủy quyền của thành viên và văn bản cử ngƣời đại diện theo ủy quyền; 

Đối với thành viên là tổ chức nƣớc ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của 

tổ chức phải đƣợc hợp pháp hóa lãnh sự; 

(ii) Cam kết bằng văn bản của chủ doanh nghiệp tƣ nhân về việc chịu 

trách nhiệm cá nhân bằng toàn bộ tài sản của mình đối với tất cả khoản nợ chƣa 

thanh toán và cam kết thanh toán đủ số nợ khi đến hạn; 

(iii) Thỏa thuận bằng văn bản của chủ doanh nghiệp tƣ nhân với các bên 

của hợp đồng chƣa thanh lý về việc công ty đƣợc chuyển đổi tiếp nhận và tiếp 

tục thực hiện các hợp đồng đó; 

(iv) Cam kết bằng văn bản hoặc thỏa thuận bằng văn bản của chủ doanh 

nghiệp tƣ nhân với các thành viên góp vốn khác về việc tiếp nhận và sử dụng lao 

động hiện có của doanh nghiệp tƣ nhân; 

(v) Hợp đồng chuyển nhƣợng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc 

chuyển nhƣợng trong trƣờng hợp chuyển nhƣợng vốn của doanh nghiệp tƣ nhân; 

Hợp đồng tặng cho trong trƣờng hợp tặng cho vốn của doanh nghiệp tƣ nhân; 

Bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của ngƣời thừa kế trong 

trƣờng hợp thừa kế theo quy định của pháp luật; 

(vi)Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tƣ chấp thuận về việc góp vốn, mua 

cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài, tổ chức kinh tế có vốn 

đầu tƣ nƣớc ngoài đối với trƣờng hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp vốn, 

mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tƣ. 

 Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy 

quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo 

quy định sau đây: 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá 

nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ 

pháp lý của cá nhân đƣợc ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải 

công chứng, chứng thực. 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung 

cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký 
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doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ 

tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân 

ngƣời đƣợc giới thiệu. 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bƣu chính không 

phải là bƣu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy 

quyền thực hiện nhƣ Trƣờng hợp ủy quyền cho tổ chức. 

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

đƣợc văn bản đề nghị. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - 

Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế 

hoạch và Đầu tƣ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

 Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Thông báo về việc sửa đổi, bổ 

sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 

h) Phí:  

- Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: 100.000 đồng/lần (Thông 

tƣ số 47/2019/TT-BTC). 

- Miễn lệ phí đối với trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử (Thông tƣ số 

47/2019/TT-BTC). 

- Ngƣời nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp phí công bố nội dung đăng 

ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng hợp 

doanh nghiệp không đƣợc cấp đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ đƣợc 

hoàn trả phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

* Đăng ký thành lập công ty hợp danh: 

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty hợp danh (Phụ lục I-5, 

Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT); 

- Danh sách thành viên công ty hợp danh (Phụ lục I-9, Thông tƣ số 

01/2021/TT-BKHĐT); 

* Đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên: 

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một thành viên (Phụ 

lục I-2, Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT); 
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- Danh sách ngƣời đại diện theo pháp luật/ngƣời đại diện theo ủy quyền 

(trong trƣờng hợp chủ sở hữu công ty TNHH một thành viên là tổ chức, Phụ lục 

I-10, Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT); 

* Đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên: 

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở 

lên (Phụ lục I-3, Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT); 

- Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục I-6, 

Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT); 

- Danh sách ngƣời đại diện theo pháp luật/ngƣời đại diện theo ủy quyền 

(trong trƣờng hợp thành viên công ty TNHH hai thành viên là tổ chức, Phụ lục I-

10, Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT); 

* Đăng ký thành lập công ty cổ phần: 

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần (Phụ lục I-4, Thông 

tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT); 

- Danh sách cổ đông sáng lập công ty cổ phần (Phụ lục I-7, Thông tƣ số 

01/2021/TT-BKHĐT); 

- Danh sách cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài (Phụ lục I-8, Thông tƣ số 

01/2021/TT-BKHĐT); 

- Danh sách ngƣời đại diện theo pháp luật/ngƣời đại diện theo ủy quyền 

(trong trƣờng hợp cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài là tổ 

chức, Phụ lục I-10, Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT); 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:  

(i) Doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có 

đủ các điều kiện sau: 

- Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tƣ kinh doanh; 

- Tên của doanh nghiệp đƣợc đặt theo đúng quy định tại các điều 37, 38, 

39 và 41 của Luật Doanh nghiệp; 

- Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ; 

- Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về phí 

và lệ phí. 

(ii) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đƣợc chấp thuận khi có 

đầy đủ các yêu cầu sau: 

- Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó đƣợc kê khai đầy đủ 

theo quy định nhƣ hồ sơ bằng bản giấy và đƣợc thể hiện dƣới dạng văn bản điện 

tử. Tên văn bản điện tử phải đƣợc đặt tƣơng ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ 

bằng bản giấy. Ngƣời có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp, 

thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài hoặc cá nhân 

khác ký tên trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có thể sử dụng chữ ký số để ký 
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trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và quét (scan) 

văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị định số 

01/2021/NĐ-CP; 

- Các thông tin đăng ký doanh nghiệp đƣợc kê khai trên cổng thông tin 

quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải đầy đủ và chính xác theo các thông tin 

trong hồ sơ bằng bản giấy; có bao gồm thông tin về số điện thoại, thƣ điện tử 

của ngƣời nộp hồ sơ; 

- Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử phải đƣợc xác 

thực bằng chữ ký số hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của ngƣời có thẩm 

quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ngƣời có 

thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ủy quyền thực hiện thủ 

tục đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký 

doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có các giấy tờ, tài liệu 

quy định tại Điều 12 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP. 

(iii) Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng 

ký doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký 

doanh nghiệp. Việc đóng dấu đối với các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký 

doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh 

nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục I-2 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________

 

……, ngày ……tháng …… năm …… 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 

 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phƣớc 
 

Tôi là
1
 (ghi họ tên bằng chữ in hoa):  ..................................... …………...  

 

Đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tôi  

là ngƣời đại diện theo pháp luật/Chủ tịch công ty/Chủ tịch Hội đồng thành 

viên
2
 với các nội dung sau: 

1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp): 

Thành lập mới  

Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp  

Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp  

Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp  

Thành lập trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp  

Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh
3
   

Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ 

xã hội/quỹ từ thiện
4 

 

2. Tên công ty: 

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):  ...........................  

                                                           
1
 Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời 

đƣợc chỉ định kê khai thông tin vào phần này. 
2
 Trƣờng hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi ngƣời đại diện theo 

pháp luật thì Chủ tịch công ty/Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty sau chuyển đổi kê khai thông tin vào 

phần này. 
3
 
, 4

 Trƣờng hợp đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh/cơ 

sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện qua mạng thông tin điện tử thì ngƣời nộp hồ sơ scan Giấy chứng nhận đăng 

ký hộ kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (đối với cơ sở bảo trợ xã hội)/Giấy phép thành lập và công nhận 

điều lệ quỹ (đối với quỹ xã hội/quỹ từ thiện) trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và nộp trực 

tiếp bản chính Giấy này tới Phòng Đăng ký kinh doanh để đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy 

định tại Điều 27 và Điều 28 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. 
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Tên công ty viết bằng tiếng nƣớc ngoài (nếu có):  .....................................  

Tên công ty viết tắt (nếu có):  .....................................................................  

3. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...............................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Điện thoại:  ....................................................... Fax (nếu có):  ....................  

Email (nếu có):  ................................................ Website (nếu có):  .............  

- Doanh nghiệp nằm trong (Đánh dấu X vào ô vuông tương ứng nếu doanh 

nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp/khu chế xuất/khu 

kinh tế/khu công nghệ cao): 

Khu công nghiệp  

Khu chế xuất  

Khu kinh tế  

Khu công nghệ cao  

    Doanh nghiệp xã hội (Đánh dấu X vào ô vuông nếu là doanh nghiệp xã 

hội) 

    Công ty chứng khoán/Công ty quản lý quỹ đầu tƣ chứng khoán/Công ty 

đầu tƣ chứng khoán: (Đánh dấu X nếu là Công ty chứng khoán/Công ty quản lý 

quỹ đầu tư chứng khoán/Công ty đầu tư chứng khoán và kê khai thêm các thông 

tin sau đây) 

Giấy phép thành lập và hoạt động số: … (nếu có) do Uỷ ban Chứng khoán 

Nhà nƣớc cấp ngày: …./…./….. 

 - Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, 

phƣờng, thị trấn biên giới; xã, phƣờng, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh 

hƣởng đến quốc phòng, an ninh
5
:  Có            Không 

4. Ngành, nghề kinh doanh
 
(ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ 

thống ngành kinh tế của Việt Nam):  
 

STT Tên ngành Mã ngành 

Ngành, nghề kinh doanh chính 

(đánh dấu X để chọn một trong 

các ngành, nghề đã kê khai) 

    

5. Chủ sở hữu: 
                                                           

5
 Kê khai trong trƣờng hợp có nhà đầu tƣ nƣớc ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh 

nghiệp dẫn đến thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. 
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a) Đối với chủ sở hữu là cá nhân: 

- Thông tin về chủ sở hữu: 

Họ tên chủ sở hữu (ghi bằng chữ in hoa):  ........................... Giới tính: .....  

Sinh ngày:  ........ / .... / ......... Dân tộc:  .....................  Quốc tịch:  ..................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:  

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):…… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: ………………………………………... 

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

Địa chỉ thƣờng trú: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...............................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Quốc gia:  ....................................................................................................  

Địa chỉ liên lạc: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...............................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Quốc gia:  ....................................................................................................  

Điện thoại (nếu có):  ........................... Email (nếu có):  ..............................  

- Thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ (chỉ kê khai nếu chủ sở hữu 

là nhà đầu tư nước ngoài): 

Mã số dự án:  ...............................................................................................  

Ngày cấp: ......... / ...... / ....... Cơ quan cấp:  ...................................................  

b) Đối với chủ sở hữu là tổ chức: 

- Thông tin về chủ sở hữu: 

Tên tổ chức (ghi bằng chữ in hoa):  ............................................................  

Mã số doanh nghiệp/Số Quyết định thành lập:  ..........................................  

Ngày cấp: ......... / ...... / ....... Nơi cấp:  ..........................................................  

Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  
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Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...............................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Quốc gia:  ....................................................................................................  

Điện thoại (nếu có):  ......................................... Fax (nếu có):  ....................  

Email (nếu có):  ................................................ Website (nếu có):  .............  

- Thông tin về ngƣời đại diện theo pháp luật/ngƣời đại diện theo uỷ quyền (kê 

khai  theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): 

Gửi kèm. 

- Thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ (chỉ kê khai nếu chủ sở hữu 

là nhà đầu tư nước ngoài): 

Mã số dự án:……………………………………………………………… 

Ngày cấp: ......... / ...... / ....... Cơ quan cấp:  ...................................................  

- Mô hình tổ chức công ty: 

Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc  

Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc  

6. Vốn điều lệ: 

Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ):  .....................................................................  

Vốn điều lệ (bằng chữ; VNĐ): ....................................................................  

Giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền nƣớc ngoài (nếu có, bằng số, loại 

ngoại tệ): ..............................................................................................................  

Có hiển thị thông tin về giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền tệ nƣớc ngoài trên 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không?     Có           Không  

7. Nguồn vốn điều lệ: 
 

Loại nguồn vốn 

Số tiền (bằng số; VNĐ và giá trị 

tương đương theo đơn vị tiền nước 

ngoài, nếu có) 

Tỷ lệ 

(%) 

Vốn ngân sách nhà nƣớc   

Vốn tƣ nhân   

Vốn nƣớc ngoài   

Vốn khác   

Tổng cộng   
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8. Tài sản góp vốn: 
 

STT Tài sản góp vốn 

Giá trị vốn của từng tài 

sản trong vốn điều lệ 

(bằng số, VNĐ) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Đồng Việt Nam   

2 Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi 

rõ loại ngoại tệ, số tiền được 

góp bằng mỗi loại ngoại tệ) 

  

3 Vàng   

4 Quyền sử dụng đất   

5 Quyền sở hữu trí tuệ   

6 Các tài sản khác (ghi rõ loại 

tài sản, số lượng và giá trị 

còn lại của mỗi loại tài sản, 

có thể lập thành danh mục 

riêng kèm theo hồ sơ đăng ký 

doanh nghiệp) 

  

Tổng số   

9. Ngƣời đại diện theo pháp luật
6
:  

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):  ..................................... Giới tính:  .........  

Chức danh:  .................................................................................................  

Sinh ngày:  ........ / .... / ......... Dân tộc:  .....................  Quốc tịch:  ..................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:  

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: ………………………………………... 

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

Địa chỉ thƣờng trú: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...............................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Quốc gia:  ....................................................................................................  

                                                           
6
 Ghi thông tin của tất cả ngƣời đại diện theo pháp luật trong trƣờng hợp công ty có nhiều hơn 01 ngƣời 

đại diện theo pháp luật. 
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Địa chỉ liên lạc: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...............................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Quốc gia:  ....................................................................................................  

Điện thoại (nếu có):  ....................... Email (nếu có):  ..................................  

10. Thông tin đăng ký thuế: 
 

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế 

10.1 Thông tin về Giám đốc/Tổng giám đốc (nếu có): 

Họ và tên Giám đốc/Tổng giám đốc: ……………………………. 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

10.2 Thông tin về Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán (nếu có): 

Họ và tên Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán: ………………………… 

Điện thoại: ……………………………………………………………... 

10.3 Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo 

thuế khác địa chỉ trụ sở chính): 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:............................ 

Xã/Phƣờng/Thị trấn: ………………………………………………….  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………… 

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………….. 

Điện thoại (nếu có): …………………Fax (nếu có): ……………..…… 

Email (nếu có): ………………………………………………………… 

10.4 Ngày bắt đầu hoạt động
7
 (trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu 

hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp thì không cần kê khai nội dung này): …../…../……. 

10.5 Hình thức hạch toán (Đánh dấu X vào một trong hai ô “Hạch toán độc 

lập” hoặc “Hạch toán phụ thuộc”. Trường hợp tích chọn ô “Hạch 

toán độc lập” mà thuộc đối tượng phải lập và gửi báo cáo tài chính 

hợp nhất cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì tích chọn thêm 

ô “Có báo cáo tài chính hợp nhất”):  

Hạch toán độc lập   Có báo cáo tài chính hợp nhất 

Hạch toán phụ thuộc    
 

                                                           
7
 Trƣờng hợp doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau ngày bắt đầu hoạt động 

đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 
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10.6 Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..
8
 

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán) 

10.7 Tổng số lao động (dự kiến): ……………………………………………  

 

10.8 Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M: 

Có Không 
 

10.9 Phƣơng pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)
9
: 

 Khấu trừ  

 Trực tiếp trên GTGT  

 Trực tiếp trên doanh số  

 Không phải nộp thuế GTGT  

 

11. Đăng ký sử dụng hóa đơn
10

: 
 

Tự in hóa đơn Đặt in hóa đơn 

Sử dụng hóa đơn điện tử Mua hóa đơn của cơ quan thuế 

12. Thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội
11

: 

Phƣơng thức đóng bảo hiểm xã hội (chọn 1 trong 3 phương thức): 
 

Hàng tháng 03 tháng một lần 06 tháng một lần 
 

Lưu ý:  

- Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính là nông nghiệp, lâm 

nghiệp, ngƣ nghiệp, diêm nghiệp và trả lƣơng theo sản phẩm, theo khoán: có thể 

lựa chọn 1 trong 3 phƣơng thức đóng bảo hiểm xã hội: hàng tháng, 03 tháng một 

lần, 06 tháng một lần. 

- Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính khác: đánh dấu vào 

phƣơng thức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng. 

                                                           
8
 - Trƣờng hợp niên độ kế toán theo năm dƣơng lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12.  

- Trƣờng hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dƣơng lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ 

kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý.  

- Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp. 
9
 Chỉ kê khai trong trƣờng hợp thành lập mới. Doanh nghiệp căn cứ vào quy định của pháp luật về thuế 

giá trị gia tăng và dự kiến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để xác định 01 trong 04 phƣơng pháp tính 

thuế giá trị gia tăng tại chỉ tiêu này. 
10

 Doanh nghiệp có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện về việc sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện 

tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật. Không kê khai trong trƣờng hợp thành lập doanh 

nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. 
11

 Không kê khai trong trƣờng hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. 
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13. Thông tin về các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, đƣợc 

chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, 

tách, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp): 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ..................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  ...............................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số 

doanh nghiệp/mã số thuế): ……………… Ngày cấp …/…/…… Nơi 

cấp: ………………. 

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với 

doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất và các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm 

kinh doanh của doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất. 

14. Thông tin về hộ kinh doanh đƣợc chuyển đổi (chỉ kê khai trong 

trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh): 

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):  ....................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh:  ................................................  

Ngày cấp: ......... / ...... / ....... Nơi cấp:  ..............................................................  

Mã số thuế của hộ kinh doanh (chỉ kê khai MST 10 số):  ...............................  

Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh:  .........................................................................  

Tên chủ hộ kinh doanh:  ..................................................................................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân 

được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh): 

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân 

được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh):  ...................  

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

15. Thông tin về cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện đƣợc 

chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp xã hội trên cơ 

sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện): 

Tên cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện (ghi bằng chữ in hoa):  .....  

Số Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (Đối với cơ sở bảo trợ xã hội)/Số 

Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (Đối với quỹ xã hội/quỹ từ 

thiện): ……… Ngày cấp: … /… /…… Nơi cấp:  ...................................................  

Mã số thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện (chỉ kê khai 

MST 10 số):  .....................................................................................................  

Địa chỉ trụ sở chính:  .......................................................................................  

Tên ngƣời đại diện cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện:  .................  
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Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân 

được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ 

từ thiện): 

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân 

được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã 

hội/quỹ từ thiện):  .......................................................................................... 

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

Trƣờng hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng 

công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp. 

Tôi cam kết: 

- Là ngƣời có đầy đủ quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và 

đƣợc sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật; 

- Sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan 

thuế theo đúng quy định của pháp luật
12

; 

- Chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung 

thực của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên. 

 

 
NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/ 

CHỦ TỊCH CÔNG TY/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

THÀNH VIÊN CỦA CÔNG TY 

(Ký và ghi họ tên)
13

 

                                                           
12

 Không kê khai trong trƣờng hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. 
13

 - Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.  

- Trƣờng hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi ngƣời đại diện theo 

pháp luật thì Chủ tịch công ty/Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần 

này.  

- Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời 

đƣợc chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 



1068 

 

 

Phụ lục I-3 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________

 

……, ngày ……tháng …… năm …… 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN 

 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phƣớc. 
 

Tôi là
1
 (ghi họ tên bằng chữ in hoa):  .............. …………………………. 

 

Đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên do tôi  

là ngƣời đại diện theo pháp luật/Chủ tịch Hội đồng thành viên
2
 với nội 

dung sau: 

1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp): 

Thành lập mới  

Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp  

Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp  

Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp  

Thành lập trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp  

Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh
3
   

Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ 

xã hội/quỹ từ thiện
4 

 

2. Tên công ty: 

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):  ...............................  

                                                           
1
 Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời 

đƣợc chỉ định kê khai thông tin vào phần này. 
2
 Trƣờng hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi ngƣời đại diện theo 

pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty sau chuyển đổi kê khai thông tin vào phần này. 
3, 4

 Trƣờng hợp đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh 

doanh/cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện qua mạng thông tin điện tử thì ngƣời nộp hồ sơ scan Giấy chứng 

nhận đăng ký hộ kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (đối với cơ sở bảo trợ xã hội)/Giấy phép thành lập và 

công nhận điều lệ quỹ (đối với quỹ xã hội/quỹ từ thiện) trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử 

và nộp trực tiếp bản chính Giấy này tới Phòng Đăng ký kinh doanh để đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp theo quy định tại Điều 27 và Điều 28 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng 

ký doanh nghiệp. 
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Tên công ty viết bằng tiếng nƣớc ngoài (nếu có):  .........................................  

Tên công ty viết tắt (nếu có):  .........................................................................  

3. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..................................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ......................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...................................................  

Tỉnh/Thành phố:  .............................................................................................  

Điện thoại:  ....................................................... Fax (nếu có):  ........................  

Email (nếu có):  ................................................ Website (nếu có):  .................  

- Doanh nghiệp nằm trong (Đánh dấu X vào ô vuông tương ứng nếu doanh 

nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp/khu chế xuất/khu 

kinh tế/khu công nghệ cao): 

Khu công nghiệp  

Khu chế xuất  

Khu kinh tế  

Khu công nghệ cao  

    Doanh nghiệp xã hội (Đánh dấu X vào ô vuông nếu là doanh nghiệp xã 

hội) 

    Công ty chứng khoán/Công ty quản lý quỹ đầu tƣ chứng khoán/Công ty 

đầu tƣ chứng khoán: (Đánh dấu X nếu là Công ty chứng khoán/Công ty quản lý 

quỹ đầu tư chứng khoán/Công ty đầu tư chứng khoán và kê khai thêm các thông 

tin sau đây) 

Giấy phép thành lập và hoạt động số: … (nếu có) do Uỷ ban Chứng khoán 

Nhà nƣớc cấp ngày: …./…./….. 

- Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, 

phƣờng, thị trấn biên giới; xã, phƣờng, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh 

hƣởng đến quốc phòng, an ninh
5
: Có              Không 

4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ 

thống ngành kinh tế của Việt Nam):  
 

STT Tên ngành Mã ngành 

Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh 

dấu X để chọn một trong các ngành, 

nghề đã kê khai) 

    

5. Vốn điều lệ: 

Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ):  .....................................................................  
                                                           

5
 Kê khai trong trƣờng hợp có nhà đầu tƣ nƣớc ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh 

nghiệp dẫn đến thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. 
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Vốn điều lệ (bằng chữ; VNĐ): ....................................................................  

Giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền nƣớc ngoài (nếu có, bằng số, loại 

ngoại tệ): ..............................................................................................................  

Có hiển thị thông tin về giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền tệ nƣớc ngoài trên 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không?   Có              Không 

6. Nguồn vốn điều lệ: 
 

Loại nguồn vốn 

Số tiền (bằng số; VNĐ và giá 

trị tương đương theo đơn vị 

tiền nước ngoài, nếu có) 

Tỷ lệ (%) 

Vốn ngân sách nhà nƣớc   

Vốn tƣ nhân   

Vốn nƣớc ngoài   

Vốn khác   

Tổng cộng   

7. Thành viên công ty: kê khai theo Phụ lục I-6 ban hành kèm theo Thông 

tư số 01/2021/TT-BKHĐT  

- Thông tin về ngƣời đại diện theo pháp luật/ngƣời đại diện theo uỷ quyền của 

thành viên là tổ chức (kê khai theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 

01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (nếu có). 

- Thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ (chỉ kê khai trong trường 

hợp thành viên là nhà đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo 

quy định của Luật Đầu tư): 

Mã số dự án:  ...............................................................................................  

Ngày cấp: ......... / ...... / ....... Cơ quan cấp:  ...................................................  

8. Ngƣời đại diện theo pháp luật
6
: 

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):  ................................. Giới tính:  .............  

Chức danh:  .................................................................................................  

Sinh ngày:  ........ / .... / ......... Dân tộc:  .....................  Quốc tịch:  ..................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:  

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: ………………………………………... 

                                                           
6
 Ghi thông tin của tất cả ngƣời đại diện theo pháp luật trong trƣờng hợp công ty có nhiều hơn 01 ngƣời 

đại diện theo pháp luật. 



1071 

 

 

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

Địa chỉ thƣờng trú: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...............................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Quốc gia: .....................................................................................................  

Địa chỉ liên lạc: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:……………. ...........................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Quốc gia:  ......................................................... ………………………….. 

Điện thoại (nếu có):  ......................... Email (nếu có): …………………… 

9. Thông tin đăng ký thuế: 
 

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế 

9.1 Thông tin về Giám đốc/Tổng giám đốc (nếu có): 

Họ và tên Giám đốc/Tổng giám đốc: ……………………………. 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

9.2 Thông tin về Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán (nếu có): 

Họ và tên Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán: ……………………… 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

9.3 Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo 

thuế khác địa chỉ trụ sở chính): 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……………… 

Xã/Phƣờng/Thị trấn: ………………………………………………… 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………… 

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………….. 

Điện thoại (nếu có): ………………….Fax (nếu có):……………….. 

Email (nếu có):……………………………………………………… 

9.4 Ngày bắt đầu hoạt động
7
 (trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu 

hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp thì không cần kê khai nội dung này): …../…../……. 

 

                                                           
7
 Trƣờng hợp doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau ngày bắt đầu hoạt động 

đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 
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9.5 Hình thức hạch toán (Đánh dấu X vào một trong hai ô “Hạch toán độc 

lập” hoặc “Hạch toán phụ thuộc”. Trường hợp tích chọn ô “Hạch 

toán độc lập” mà thuộc đối tượng phải lập và gửi báo cáo tài chính 

hợp nhất cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì tích chọn thêm 

ô “Có báo cáo tài chính hợp nhất”):  

Hạch toán độc lập   Có báo cáo tài chính hợp nhất 

Hạch toán phụ thuộc    
 

9.6 Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..
8
 

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán) 

9.7 Tổng số lao động (dự kiến): …………………………………  
 

9.8 Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M: 

Có Không 
 

9.9 Phƣơng pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)
9
: 

 Khấu trừ  

 Trực tiếp trên GTGT  

 Trực tiếp trên doanh số  

 Không phải nộp thuế GTGT  

10. Đăng ký sử dụng hóa đơn
10

: 
 

Tự in hóa đơn Đặt in hóa đơn 

Sử dụng hóa đơn điện tử Mua hóa đơn của cơ quan thuế 

11. Thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội
11

: 

Phƣơng thức đóng bảo hiểm xã hội (chọn 1 trong 3 phương thức): 

 

 

Lưu ý:  

                                                           
8
 - Trƣờng hợp niên độ kế toán theo năm dƣơng lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12.  

- Trƣờng hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dƣơng lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ 

kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý.  

- Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp. 
9
 Chỉ kê khai trong trƣờng hợp thành lập mới. Doanh nghiệp căn cứ vào quy định của pháp luật về thuế 

giá trị gia tăng và dự kiến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để xác định 01 trong 04 phƣơng pháp tính 

thuế giá trị gia tăng tại chỉ tiêu này. 
10

 Doanh nghiệp có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện về việc sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện 

tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật. Không kê khai trong trƣờng hợp thành lập doanh 

nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. 
11

 Không kê khai trong trƣờng hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. 

Hàng tháng 03 tháng một lần 06 tháng một lần 
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- Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính là nông nghiệp, lâm 

nghiệp, ngƣ nghiệp, diêm nghiệp và trả lƣơng theo sản phẩm, theo khoán: có thể 

lựa chọn 1 trong 3 phƣơng thức đóng bảo hiểm xã hội: hàng tháng, 03 tháng một 

lần, 06 tháng một lần. 

- Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính khác: đánh dấu vào 

phƣơng thức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng 

12. Thông tin về các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, đƣợc 

chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, 

tách, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp): 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ..................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  ...............................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số 

doanh nghiệp/mã số thuế): ……………… Ngày cấp …/…/…… Nơi 

cấp: ………………. 

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với 

doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất và các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm 

kinh doanh của doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất. 

13. Thông tin về hộ kinh doanh đƣợc chuyển đổi (chỉ kê khai trong 

trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh): 

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):  ................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh:  ............................................  

Ngày cấp: ......... / ...... / ....... Nơi cấp:  ..........................................................  

Mã số thuế của hộ kinh doanh (chỉ kê khai MST 10 số):  ...........................  

Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh:  .....................................................................  

Tên chủ hộ kinh doanh:  ..............................................................................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân 

được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh): 

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân 

được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh):  ...................  

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

14. Thông tin về cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện đƣợc 

chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp xã hội trên cơ 

sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện): 

Tên cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện (ghi bằng chữ in hoa):  .....  
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Số Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (Đối với cơ sở bảo trợ xã hội)/Số 

Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (Đối với quỹ xã hội/quỹ từ 

thiện): ……… Ngày cấp: … /… /…… Nơi 

cấp: ……………………………………………………… 

Mã số thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện (chỉ kê khai 

MST 10 số):  .....................................................................................................  

Địa chỉ trụ sở chính:  .......................................................................................  

Tên ngƣời đại diện cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện:  .................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân 

được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ 

từ thiện): 

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân 

được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã 

hội/quỹ từ thiện):  .......................................................................................... 

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

Trƣờng hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng 

công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp. 

Tôi cam kết: 

- Là ngƣời có đầy đủ quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và 

đƣợc sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật; 

- Sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan 

thuế theo đúng quy định của pháp luật
12

; 

- Chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung 

thực của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên. 
 

 
NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/ 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CỦA CÔNG TY 

(Ký và ghi họ tên)
13

 

                                                           
12

 Không kê khai trong trƣờng hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. 
13

 - Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.  

- Trƣờng hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi ngƣời đại diện theo 

pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần này.  

- Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời 

đƣợc chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục I-4 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________

 

……, ngày ……tháng …… năm …… 
 

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP 

CÔNG TY CỔ PHẦN 
 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phƣớc. 
 

Tôi là
1
 (ghi họ tên bằng chữ in hoa):  ................................... ……………  

 

Đăng ký công ty cổ phần do tôi là ngƣời đại diện theo pháp luật/Chủ 

tịch Hội đồng quản trị với các nội dung sau
2
: 

1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp): 

Thành lập mới  

Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp  

Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp  

Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp  

Thành lập trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp  

Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh
3
  

Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ 

xã hội/quỹ từ thiện
4 

 

2. Tên công ty: 

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):  ...........................  

Tên công ty viết bằng tiếng nƣớc ngoài (nếu có):  .....................................  

Tên công ty viết tắt (nếu có):  .....................................................................  

                                                           
1
 Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời 

đƣợc chỉ định kê khai thông tin vào phần này. 
2
 Trƣờng hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi ngƣời đại diện theo 

pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty sau chuyển đổi kê khai thông tin vào phần này. 
3, 4

 Trƣờng hợp đăng ký thành lập công ty cổ phần trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh/cơ sở bảo trợ xã 

hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện qua mạng thông tin điện tử thì ngƣời nộp hồ sơ scan Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh 

doanh/Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (đối với cơ sở bảo trợ xã hội)/Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ 

(đối với quỹ xã hội/quỹ từ thiện) trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và nộp trực tiếp bản 

chính Giấy này tới Phòng Đăng ký kinh doanh để đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại 

Điều 27 và Điều 28 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. 
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3. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...............................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Điện thoại:  ....................................................... Fax (nếu có):  ....................  

Email (nếu có):  ................................................ Website (nếu có):  .............  

- Doanh nghiệp nằm trong (Đánh dấu X vào ô vuông tương ứng nếu doanh 

nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp/khu chế xuất/khu 

kinh tế/khu công nghệ cao): 

Khu công nghiệp  

Khu chế xuất  

Khu kinh tế  

Khu công nghệ cao  

    Doanh nghiệp xã hội (Đánh dấu X vào ô vuông nếu là doanh nghiệp xã 

hội) 

    Công ty chứng khoán/Công ty quản lý quỹ đầu tƣ chứng khoán/Công ty 

đầu tƣ chứng khoán: (Đánh dấu X nếu là Công ty chứng khoán/Công ty quản lý 

quỹ đầu tư chứng khoán/Công ty đầu tư chứng khoán và kê khai thêm các thông 

tin sau đây) 

Giấy phép thành lập và hoạt động số: … (nếu có) do Uỷ ban Chứng khoán 

Nhà nƣớc cấp ngày: …./…./….. 

- Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, 

phƣờng, thị trấn biên giới; xã, phƣờng, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh 

hƣởng đến quốc phòng, an ninh
5
: Có      Không 

4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ 

thống ngành kinh tế Việt Nam):  

 

STT Tên ngành Mã ngành 

Ngành, nghề kinh doanh chính 

(đánh dấu X để chọn một trong 

các ngành, nghề đã kê khai) 

    

5. Vốn điều lệ: 

                                                           
5
 Kê khai trong trƣờng hợp có nhà đầu tƣ nƣớc ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh 

nghiệp dẫn đến thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. 
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Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ):  .....................................................................  

Vốn điều lệ (bằng chữ; VNĐ): ....................................................................  

Giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền nƣớc ngoài (nếu có, bằng số, loại 

ngoại tệ): ..............................................................................................................  

Có hiển thị thông tin về giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền tệ nƣớc ngoài trên 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không?   Có           Không  

6. Nguồn vốn điều lệ: 

 

Loại nguồn vốn 

Số tiền (bằng số; VNĐ và giá trị 

tương đương theo đơn vị tiền 

nước ngoài, nếu có) 

Tỷ lệ (%) 

Vốn ngân sách nhà nƣớc   

Vốn tƣ nhân   

Vốn nƣớc ngoài   

Vốn khác   

Tổng cộng   

7. Thông tin về cổ phần: 

Mệnh giá cổ phần (VNĐ): ...........................................................................  
 

STT Loại cổ phần 
Số 

lƣợng 

Giá trị (bằng 

số, VNĐ) 

Tỉ lệ so với 

vốn điều lệ 

(%) 

1 Cổ phần phổ thông    

2 Cổ phần ƣu đãi biểu quyết    

3 Cổ phần ƣu đãi cổ tức    

4 Cổ phần ƣu đãi hoàn lại    

5 Các cổ phần ƣu đãi khác    

Tổng số    

Thông tin về cổ phần đƣợc quyền chào bán: 
 

STT Loại cổ phần đƣợc quyền chào bán Số lƣợng 

1 Cổ phần phổ thông  

2 Cổ phần ƣu đãi biểu quyết  
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3 Cổ phần ƣu đãi cổ tức  

4 Cổ phần ƣu đãi hoàn lại  

5 Cổ phần ƣu đãi khác  

Tổng số  

8. Cổ đông sáng lập (kê khai theo Phụ lục I-7 ban hành kèm theo Thông tư 

số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (nếu có). 

- Thông tin về ngƣời đại diện theo pháp luật/ngƣời đại diện theo uỷ quyền của cổ 

đông sáng lập là tổ chức (kê khai theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư 

số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (nếu có). 

9. Cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài (kê khai theo Phụ lục I-8 ban hành 

kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (nếu có). 

- Thông tin về ngƣời đại diện theo pháp luật/ngƣời đại diện theo uỷ quyền của cổ 

đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài là tổ chức (kê khai theo Phụ lục I-10 ban hành kèm 

theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (nếu có). 

- Thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ (kê khai trong trường hợp 

cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

theo quy định của Luật Đầu tư): 

Mã số dự án:  ...............................................................................................  

Ngày cấp: ......... / ...... / ....... Cơ quan cấp:  ...................................................  

10. Ngƣời đại diện theo pháp luật
6
: 

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):  ....................................... Giới tính:  .......  

Chức danh:  .................................................................................................  

Sinh ngày:  ........ / .... / ......... Dân tộc:  .....................  Quốc tịch:  ..................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:  

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: ………………………………………... 

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

Địa chỉ thƣờng trú: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...............................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Quốc gia:  ....................................................................................................  

                                                           
6
 Ghi thông tin của tất cả ngƣời đại diện theo pháp luật trong trƣờng hợp công ty có nhiều hơn 01 ngƣời 

đại diện theo pháp luật. 
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Địa chỉ liên lạc: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:………………………………. 

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Quốc gia:  ......................................................... …………………………... 

Điện thoại (nếu có):  ........................... Email (nếu có): …………………… 

11. Thông tin đăng ký thuế: 
 

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế 

11.1 Thông tin về Giám đốc/Tổng giám đốc (nếu có): 

Họ và tên Giám đốc/Tổng giám đốc: ……………………………. 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

11.2 Thông tin về Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán (nếu có): 

Họ và tên Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán: ………………………… 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

11.3 Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo 

thuế khác địa chỉ trụ sở chính): 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……………… 

Xã/Phƣờng/Thị trấn: ………………………………………………….  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………… 

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………….. 

Điện thoại (nếu có): ………………….Fax (nếu có):……………….. 

Email (nếu có):……………………………………………………… 

11.4 Ngày bắt đầu hoạt động
7
 (trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu 

hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp thì không cần kê khai nội dung này): …../…../……. 

11.5 Hình thức hạch toán (Đánh dấu X vào một trong hai ô “Hạch toán độc 

lập” hoặc “Hạch toán phụ thuộc”. Trường hợp tích chọn ô “Hạch 

toán độc lập” mà thuộc đối tượng phải lập và gửi báo cáo tài chính 

hợp nhất cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì tích chọn thêm 

ô “Có báo cáo tài chính hợp nhất”):  

Hạch toán độc lập   Có báo cáo tài chính hợp nhất 

Hạch toán phụ thuộc    
 

11.6 Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..
8
 

                                                           
7
 Trƣờng hợp doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau ngày bắt đầu hoạt động 

đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 
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(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán) 

11.7 Tổng số lao động (dự kiến): …………………………………  

11.8 Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M: 

Có Không 
 

11.9 Phƣơng pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)
9
: 

 Khấu trừ  

 Trực tiếp trên GTGT  

 Trực tiếp trên doanh số  

 Không phải nộp thuế GTGT  

12. Đăng ký sử dụng hóa đơn
10

: 
 

Tự in hóa đơn Đặt in hóa đơn 

Sử dụng hóa đơn điện tử Mua hóa đơn của cơ quan thuế 

 

13. Thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội
11

: 

Phƣơng thức đóng bảo hiểm xã hội (chọn 1 trong 3 phương thức): 

Hàng tháng 03 tháng một lần 06 tháng một lần 

Lưu ý:  

- Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính là nông nghiệp, lâm 

nghiệp, ngƣ nghiệp, diêm nghiệp và trả lƣơng theo sản phẩm, theo khoán: có thể 

lựa chọn 1 trong 3 phƣơng thức đóng bảo hiểm xã hội: hàng tháng, 03 tháng một 

lần, 06 tháng một lần. 

- Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính khác: đánh dấu vào 

phƣơng thức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng 

14. Thông tin về các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, đƣợc 

chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, 

tách, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp): 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ......................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  ...................................................................  

                                                                                                                                                                                     
8
 - Trƣờng hợp niên độ kế toán theo năm dƣơng lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12.  

- Trƣờng hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dƣơng lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ 

kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý. 
9
 Chỉ kê khai trong trƣờng hợp thành lập mới. Doanh nghiệp căn cứ vào quy định của pháp luật về thuế 

giá trị gia tăng và dự kiến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để xác định 01 trong 04 phƣơng pháp tính 

thuế giá trị gia tăng tại chỉ tiêu này. 
10

 Doanh nghiệp có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện về việc sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện 

tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật. Không kê khai trong trƣờng hợp thành lập doanh 

nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. 
11

 Không kê khai trong trƣờng hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. 
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Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số 

doanh nghiệp/mã số thuế): ……………… Ngày cấp …/…/…… Nơi 

cấp: ………………. 

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với 

doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất và các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm 

kinh doanh của doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất. 

15. Thông tin về hộ kinh doanh đƣợc chuyển đổi (chỉ kê khai trong 

trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh): 

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):  ....................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh:  ................................................  

Ngày cấp: ......... / ...... / ....... Nơi cấp:  ..............................................................  

Mã số thuế của hộ kinh doanh (chỉ kê khai MST 10 số):  ...............................  

Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh:  .........................................................................  

Tên chủ hộ kinh doanh:  ..................................................................................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân 

được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh):  
 

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân 

được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh):  ...................  

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

16. Thông tin về cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện đƣợc 

chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp xã hội trên cơ 

sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện): 

Tên cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện (ghi bằng chữ in hoa):  .....  

Số Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (Đối với cơ sở bảo trợ xã hội)/Số 

Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (Đối với quỹ xã hội/quỹ từ 

thiện): ………… Ngày cấp: … /… /…… Nơi cấp:  ...................................................  

Mã số thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện (chỉ kê khai 

MST 10 số):  .....................................................................................................  

Địa chỉ trụ sở chính:  .......................................................................................  

Tên ngƣời đại diện cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện:  .................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân 

được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ 

từ thiện): 

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 
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Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân 

được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã 

hội/quỹ từ thiện):  .......................................................................................... 

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

Trƣờng hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị quý Phòng đăng 

công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp. 

Tôi cam kết: 

- Là ngƣời có đầy đủ quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty 

và đƣợc sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật; 

- Sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan 

thuế theo đúng quy định của pháp luật
12

; 

- Chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung 

thực của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên. 

 

 
NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/ 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY 

(Ký và ghi họ tên)
13

 

                                                           
12

 Không kê khai trong trƣờng hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. 
13

 - Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.  

- Trƣờng hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi ngƣời đại diện theo 

pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần này.  

- Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời 

đƣợc chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục I-5 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_________________________ ____________

 

……, ngày ……tháng …… năm …… 
 

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP 

CÔNG TY HỢP DANH 
 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phƣớc. 
 
 

Chúng tôi
1
 là các thành viên hợp danh  

Đăng ký công ty hợp danh với các nội dung sau: 

1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp): 
 

Thành lập mới  

Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp 

Thành lập trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp  

 

Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh
2
  

Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ 

xã hội/quỹ từ thiện
3 

 

2. Tên công ty: 

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):  ...........................  

Tên công ty viết bằng tiếng nƣớc ngoài (nếu có):  .....................................  

Tên công ty viết tắt (nếu có):  .....................................................................  

3. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...............................................  

                                                           
1
 Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời 

đƣợc chỉ định kê khai thông tin vào phần này. 
2, 3 

Trƣờng hợp đăng ký thành lập công ty hợp danh trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh/cơ sở bảo trợ xã 

hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện qua mạng thông tin điện tử thì ngƣời nộp hồ sơ scan Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh 

doanh/Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (đối với cơ sở bảo trợ xã hội)/Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ 

(đối với quỹ xã hội/quỹ từ thiện) trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và nộp trực tiếp bản 

chính Giấy này tới Phòng Đăng ký kinh doanh để đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định tại 

Điều 27 và Điều 28 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp.  
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Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Điện thoại:  ....................................................... Fax (nếu có):  ....................  

Email (nếu có):  ................................................ Website (nếu có):  .............  

- Doanh nghiệp nằm trong (Đánh dấu X vào ô vuông tương ứng nếu doanh 

nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp/khu chế xuất/khu 

kinh tế/khu công nghệ cao): 

Khu công nghiệp  

Khu chế xuất  

Khu kinh tế  

Khu công nghệ cao  

    Doanh nghiệp xã hội (Đánh dấu X vào ô vuông nếu là doanh nghiệp xã 

hội) 

- Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, 

phƣờng, thị trấn biên giới; xã, phƣờng, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh 

hƣởng đến quốc phòng, an ninh
4
:    Có        Không 

4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ 

thống ngành kinh tế của Việt Nam):  
 

STT Tên ngành Mã ngành 

Ngành, nghề kinh doanh chính 

(đánh dấu X để chọn một trong các 

ngành, nghề đã kê khai) 

    

5. Vốn điều lệ: 

Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ):  .....................................................................  

Vốn điều lệ (bằng chữ; VNĐ): ....................................................................  

Giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền nƣớc ngoài (nếu có, bằng số, loại 

ngoại tệ): ..............................................................................................................  

Có hiển thị thông tin về giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền tệ nƣớc ngoài trên 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không?  Có            Không  

6. Nguồn vốn điều lệ: 

 

Loại nguồn vốn Số tiền (bằng số; VNĐ và giá trị Tỷ lệ (%) 

                                                           
4
 Kê khai trong trƣờng hợp có nhà đầu tƣ nƣớc ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh 

nghiệp dẫn đến thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. 
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tương đương theo đơn vị tiền 

nước ngoài, nếu có) 

Vốn ngân sách nhà nƣớc   

Vốn tƣ nhân   

Vốn nƣớc ngoài   

Vốn khác   

Tổng cộng   
 

7. Thành viên công ty (kê khai theo Phụ lục I-9 ban hành kèm theo Thông 

tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm. 

- Thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ (kê khai trong trường hợp 

thánh viên là nhà đầu tư nước ngoài được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư 

theo quy định của Luật Đầu tư): 

Mã số dự án:  ...............................................................................................  

Ngày cấp: ......... / ...... / ....... Cơ quan cấp:  ...................................................  

8. Thông tin đăng ký thuế: 
 

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế 

8.1 Thông tin về Giám đốc/Tổng giám đốc (nếu có): 

Họ và tên Giám đốc/Tổng giám đốc: ……………………………. 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

8.2 Thông tin về Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán (nếu có): 

Họ và tên Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán: ………………………… 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

8.3 Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo 

thuế khác địa chỉ trụ sở chính): 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……………….… 

Xã/Phƣờng/Thị trấn: ……………………………………………….…….  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………..… 

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………….... 

Điện thoại (nếu có): ………………….Fax (nếu có):……………….. 

Email (nếu có):……………………………………………………… 

8.4 Ngày bắt đầu hoạt động
5
 (trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu 

hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

thì không cần kê khai nội dung này): …../…../……. 

                                                           
5
 Trƣờng hợp doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau ngày bắt đầu hoạt động 

đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 
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8.5 Hình thức hạch toán (Đánh dấu X vào một trong hai ô “Hạch toán độc 

lập” hoặc “Hạch toán phụ thuộc”. Trường hợp tích chọn ô “Hạch toán 

độc lập” mà thuộc đối tượng phải lập và gửi báo cáo tài chính hợp nhất 

cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì tích chọn thêm ô “Có báo 

cáo tài chính hợp nhất”):  

Hạch toán độc lập   Có báo cáo tài chính hợp nhất 

Hạch toán phụ thuộc    
 

8.6 Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..
6
 

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán) 

8.7 Tổng số lao động (dự kiến): …………………………………  
 

8.8 Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M: 

Có Không 
 

8.9 Phƣơng pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)
 7
: 

 Khấu trừ  

 Trực tiếp trên GTGT  

 Trực tiếp trên doanh số  

 Không phải nộp thuế GTGT  

9. Đăng ký sử dụng hóa đơn
8
: 

Tự in hóa đơn Đặt in hóa đơn 

Sử dụng hóa đơn điện tử Mua hóa đơn của cơ quan thuế 

10. Thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội
9
: 

Phƣơng thức đóng bảo hiểm xã hội (chọn 1 trong 3 phương thức): 
 

Hàng tháng 03 tháng một lần 06 tháng một lần 

Lưu ý:  

- Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính là nông nghiệp, lâm 

nghiệp, ngƣ nghiệp, diêm nghiệp và trả lƣơng theo sản phẩm, theo khoán: có thể 

                                                           
6
 - Trƣờng hợp niên độ kế toán theo năm dƣơng lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12.  

- Trƣờng hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dƣơng lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ 

kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý.  

- Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp. 
7
 Chỉ kê khai trong trƣờng hợp thành lập mới. Doanh nghiệp căn cứ vào quy định của pháp luật về thuế 

giá trị gia tăng và dự kiến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để xác định 01 trong 04 phƣơng pháp tính 

thuế giá trị gia tăng tại chỉ tiêu này. 
8
 Doanh nghiệp có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện về việc sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện 

tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật. Không kê khai trong trƣờng hợp thành lập doanh 

nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. 
9
 Không kê khai trong trƣờng hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. 



1087 

 

 

lựa chọn 1 trong 3 phƣơng thức đóng bảo hiểm xã hội: hàng tháng, 03 tháng một 

lần, 06 tháng một lần. 

- Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính khác: đánh dấu vào 

phƣơng thức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng. 

11. Thông tin về các doanh nghiệp bị hợp nhất, đƣợc chuyển đổi (chỉ kê 

khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp, 

chuyển đổi loại hình doanh nghiệp): 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ..................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  ...............................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số 

doanh nghiệp/mã số thuế): ……………… Ngày cấp …/…/…… Nơi 

cấp: ………………. 

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với 

doanh nghiệp bị hợp nhất và các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh 

doanh của doanh nghiệp bị hợp nhất. 

12. Thông tin về hộ kinh doanh đƣợc chuyển đổi (chỉ kê khai trong 

trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh): 

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):  ................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh:  ............................................  

Ngày cấp: ......... / ...... / ....... Nơi cấp:  ..........................................................  

Mã số thuế của hộ kinh doanh (chỉ kê khai MST 10 số):  ...........................  

Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh:  .....................................................................  

Tên chủ hộ kinh doanh:  ..............................................................................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân 

được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh):  

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân 

được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh):  ...................  

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

13. Thông tin về cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện đƣợc 

chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp xã hội trên cơ 

sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện): 

Tên cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện (ghi bằng chữ in hoa):  .............  

Số Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (Đối với cơ sở bảo trợ xã hội)/Số 

Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (Đối với quỹ xã hội/quỹ từ 

thiện): ………… Ngày cấp: … /… /…… Nơi cấp:  .......................................................  
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Mã số thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện (chỉ kê khai 

MST 10 số):  .....................................................................................................  

Địa chỉ trụ sở chính:  .......................................................................................  

Tên ngƣời đại diện cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện:  .................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân 

được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ 

từ thiện): 

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân 

được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã 

hội/quỹ từ thiện):  .......................................................................................... 

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

Trƣờng hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng 

công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp. 

Các thành viên hợp danh cam kết: 

- Bản thân không thuộc diện cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo 

quy định tại Luật Doanh nghiệp; không là chủ doanh nghiệp tƣ nhân; không 

đồng thời là thành viên hợp danh của công ty hợp danh khác (trừ trường hợp 

được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại); 

- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và 

đƣợc sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật; 

- Sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan 

thuế theo đúng quy định của pháp luật
10

; 

- Chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung 

thực của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên. 

CÁC THÀNH VIÊN HỢP DANH 

(Ký và ghi họ tên từng thành viên)
11 

 

                                                           
10

 Không kê khai trong trƣờng hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. 
11

 Các thành viên hợp danh của công ty ký trực tiếp vào phần này.  

Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời đƣợc 

chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục I-6 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN 

S

T

T 

Tên 

thành 

viên 

Ngày, 

tháng, 

năm 

sinh đối 

với 

thành 

viên là 

cá nhân 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Địa chỉ liên lạc 

đối với thành 

viên là cá 

nhân; địa chỉ 

trụ sở chính 

đối với thành 

viên là tổ chức 

Loại giấy tờ, 

số, ngày cấp, 

cơ quan cấp 

Giấy tờ pháp 

lý của cá 

nhân/tổ chức 

Vốn góp Thời 

hạn 

góp 

vốn
3 

Chữ 

ký 

của 

thành 

viên
4 

Ghi 

chú
 

Phần vốn góp1 

(bằng số; VNĐ và 

giá trị tương 

đương theo đơn vị 

tiền nước ngoài: 

bằng số, loại ngoại 

tệ, nếu có) 

Tỷ 

lệ 

(%) 

Loại tài 

sản, số 

lƣợng, giá 

trị tài sản 

góp vốn2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              
 

……, ngày……tháng……năm…… 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CỦA CÔNG TY 

                                                           
1
 Ghi phần vốn góp của từng thành viên. Giá trị ghi bằng số theo đơn vị VNĐ và giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền nƣớc ngoài, ghi bằng số, loại ngoại tệ (nếu có). 

2
 Loại tài sản góp vốn bao gồm: Đồng Việt Nam; Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền đƣợc góp bằng mỗi loại ngoại tệ); Vàng; Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công 

nghệ, bí quyết kỹ thuật; Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lƣợng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản). 

Có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 
3 
- Trƣờng hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp, thời hạn góp vốn là thời hạn thành viên dự kiến hoàn thành việc góp vốn. 

- Trƣờng hợp đăng ký tăng vốn điều lệ, thời hạn góp vốn là thời điểm thành viên hoàn thành việc góp vốn. 

- Các trƣờng hợp khác ngoài các trƣờng hợp nêu trên, thành viên không cần kê khai thời hạn góp vốn. 
4
  - Thành viên là cá nhân ký trực tiếp vào phần này. 

- Đối với thành viên là tổ chức thì kê khai thêm thông tin ngƣời đại diện theo pháp luật hoặc ngƣời đại diện theo ủy quyền theo mẫu tại Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tƣ số 01/2021/TT-

BKHĐT. 

- Trƣờng hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thành viên có phần vốn góp không thay đổi không bắt buộc phải ký vào phần này. 

- Trƣờng hợp đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thì không cần chữ ký tại phần này. 
5
 - Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.  

- Trƣờng hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi ngƣời đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần này.  

- Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời đƣợc chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 
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(Ký và ghi họ tên)
5 
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Phụ lục I-7 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG SÁNG LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN 

STT Tên 

cổ 

đông 

sáng 

lập 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh đối 

với cổ 

đông sáng 

lập là cá 

nhân 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Địa chỉ liên lạc 

đối với CĐSL 

là cá nhân; địa 

chỉ trụ sở chính 

đối với CĐSL 

là tổ chức 

Loại giấy tờ, 

số, ngày cấp, 

cơ quan cấp 

Giấy tờ pháp lý 

của cá nhân/tổ 

chức 

Vốn góp
1
 Thời 

hạn 

góp 

vốn
3 
 

Chữ ký 

của cổ 

đông 

sáng lập
4 

Ghi 

chú
 

Tổng số cổ 

phần
 

Tỷ 

lệ 

(%) 

Loại cổ phần Loại tài 

sản, số 

lƣợng, giá 

trị tài sản 

góp vốn
2
 

Số 

lƣợng 

Giá 

trị 

Phổ thông …….. 

Số 

lƣợng 

Giá 

trị 

Số 

lƣợng 

Giá 

trị 

1 2 3 4 5 6 7 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

                   

   
……, ngày……tháng……năm…… 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY 
(Ký và ghi họ tên)

5
 

                                                           
1 

Ghi giá trị vốn cổ phần của từng cổ đông sáng lập. Tài sản hình thành giá trị vốn cổ phần của từng cổ đông sáng lập cần đƣợc liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn cổ phần; số lƣợng từng 

loại tài sản góp vốn cổ phần; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn cổ phần; thời điểm góp vốn cổ phần của từng loại tài sản. Giá trị ghi bằng số theo đơn vị VNĐ và giá trị tƣơng đƣơng 

theo đơn vị tiền nƣớc ngoài (ghi bằng số, loại ngoại tệ), nếu có. 
2
 Loại tài sản góp vốn bao gồm: Đồng Việt Nam; Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền đƣợc góp bằng mỗi loại ngoại tệ); Vàng; Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, 

công nghệ, bí quyết kỹ thuật; Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lƣợng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản). 

Có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 
3 
Khi đăng ký thành lập doanh nghiệp, thời hạn góp vốn là thời hạn cổ đông sáng lập dự kiến hoàn thành việc góp vốn. Các trƣờng hợp khác không phải kê khai thời hạn góp vốn. 

4 
- Cổ đông sáng lập là cá nhân ký trực tiếp vào phần này. 

- Đối với cổ đông sáng lập là tổ chức thì kê khai thêm thông tin ngƣời đại diện theo pháp luật hoặc ngƣời đại diện theo ủy quyền theo mẫu tại Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tƣ số 01/2021/TT-

BKHĐT. 

- Trƣờng hợp đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thì không cần chữ ký tại phần này. 
5
 - Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.  

- Trƣờng hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi ngƣời đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần này.  

- Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời đƣợc chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục I-8 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG LÀ NHÀ ĐẦU TƢ NƢỚC NGOÀI 

STT Tên 

cổ 

đông 

là nhà 

đầu tƣ 

nƣớc 

ngoài 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

của cổ 

đông là 

cá nhân 

nƣớc 

ngoài 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Địa chỉ liên lạc 

đối với CĐNN 

là cá nhân; Địa 

chỉ trụ sở chính 

đối với CĐNN 

là tổ chức 

Loại giấy tờ, số, 

ngày cấp, cơ 

quan cấp Giấy tờ 

pháp lý của cá 

nhân/tổ chức 

Vốn góp
1
 Thời 

hạn 

góp 

vốn
3 

Chữ ký của 

cổ đông là 

nhà đầu tƣ 

nƣớc 

ngoài
4 

Ghi 

chú
 

Tổng số cổ 

phần
 

Tỷ 

lệ 

(%) 

Loại cổ phần 
Loại tài 

sản, số 

lƣợng, 

giá trị tài 

sản góp 

vốn
2
 

Số 

lƣợng 

Giá 

trị 

Phổ thông 

 

…….. 

Số 

lƣợng 

Giá 

trị 

Số 

lƣợng 

Giá 

trị 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

                  

     
……, ngày……tháng……năm…… 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY 

(Ký và ghi họ tên)
5
 

                                                           
1 

Ghi giá trị vốn cổ phần của từng cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài. Tài sản hình thành giá trị vốn cổ phần của từng cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài cần đƣợc liệt kê cụ thể: tên loại tài sản 

góp vốn cổ phần; số lƣợng từng loại tài sản góp vốn cổ phần; giá trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn cổ phần; thời điểm góp vốn cổ phần của từng loại tài sản. Giá trị ghi bằng số theo đơn 

vị VNĐ và giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền nƣớc ngoài (ghi bằng số, loại ngoại tệ), nếu có. 
2
 Loại tài sản góp vốn bao gồm: Đồng Việt Nam; Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền đƣợc góp bằng mỗi loại ngoại tệ); Vàng; Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, 

công nghệ, bí quyết kỹ thuật; Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lƣợng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản). 

Có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 
3 
- Trƣờng hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp, thời hạn góp vốn là thời hạn cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài dự kiến hoàn thành việc góp vốn. 

- Trƣờng hợp đăng ký tăng vốn điều lệ, thời hạn góp vốn là thời điểm cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài hoàn thành việc góp vốn. 

- Các trƣờng hợp khác ngoài các trƣờng hợp nêu trên, cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài không cần kê khai thời hạn góp vốn.
 

4
 - Cổ đông là cá nhân nƣớc ngoài ký trực tiếp vào phần này. 

- Đối với cổ đông là tổ chức thì kê khai thêm thông tin ngƣời đại diện theo pháp luật hoặc ngƣời đại diện theo ủy quyền theo mẫu tại Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT. 

- Trƣờng hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, cổ đông có giá trị vốn cổ phần không thay đổi không bắt buộc phải ký vào phần này. 

- Trƣờng hợp đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thì không cần chữ ký tại phần này.
 

5
 - Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.  

- Trƣờng hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi ngƣời đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng quản trị của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần 

này.  

- Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời đƣợc chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục I-9 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY HỢP DANH 

S

T

T 

Tên thành viên Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

đối với 

thành 

viên là cá 

nhân 

Giớit

ính 

Quốct

ịch 

Dânt

ộc 

Địa chỉ 

liên lạc 

đối với 

thành 

viên là cá 

nhân; địa 

chỉ trụ sở 

chính đối 

với tổ 

chức 

Địa chỉ thƣờng 

trú đối với cá 

nhân; địa chỉ trụ 

sở chính đối với 

tổ chức 

Loại, số, ngày, 

cơ quan cấp 

Giấy tờ pháp lý 

của cá nhân/tổ 

chức 

Vốn góp Thời 

hạn góp 

vốn
3 

Chữ ký 

của 

thành 

viên
4 

Ghi 

chú Phần vốn góp
 1
 

(bằng số; VNĐ và 

giá trị tương 

đương theo đơn vị 

tiền nước ngoài, 

nếu có)
 

Tỷ 

lệ 

(%) 

Loại tài 

sản, số 

lƣợng, 

giá trị tài 

sản góp 

vốn
2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

 A.Thànhviên hợp 

danh 

             

 B.Thànhviên góp 

vốn (nếu có) 

             

 

                                                           
1
 Ghi phần vốn góp của từng thành viên. Tài sản hình thành phần vốn góp của từng thành viên cần đƣợc liệt kê cụ thể: tên loại tài sản góp vốn; số lƣợng từng loại tài sản góp vốn; giá 

trị còn lại của từng loại tài sản góp vốn; thời điểm góp vốn của từng loại tài sản. 
2
 Loại tài sản góp vốn bao gồm: 

- Đồng Việt Nam 

- Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền đƣợc góp bằng mỗi loại ngoại tệ) 

- Vàng 

- Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công nghệ, bí quyết kỹ thuật 

- Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lƣợng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản) 

Có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 
3 
- Trƣờng hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp, thời hạn góp vốn là thời hạn thành viên dự kiến hoàn thành việc góp vốn. 

- Trƣờng hợp đăng ký tăng vốn điều lệ, thời hạn góp vốn là thời điểm thành viên hoàn thành việc góp vốn. 
- Các trƣờng hợp khác ngoài các trƣờng hợp nêu trên, thành viên không cần kê khai thời hạn góp vốn. 
4
 Trƣờng hợp đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thì không cần chữ ký tại phần này.
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Phụ lục I-10 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  

DANH SÁCH NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO UỶ QUYỀN
3
  

S

T

T 

Chủ sở 

hữu/Thành 

viên công ty 

TNHH/Cổ 

đông sáng 

lập/Cổ đông 

là tổ chức 

nƣớc ngoài 

Tên ngƣời 

đại diện 

theo pháp 

luật/ngƣời 

đại diện 

theo uỷ 

quyền 

Ngày, 

tháng, 

năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Địa chỉ 

liên lạc 

Số, ngày cấp, cơ 

quan cấp Giấy tờ 

pháp lý của cá 

nhân 

Vốn đƣợc uỷ quyền
4
 Chữ ký của 

ngƣời đại diện 

theo pháp 

luật/ngƣời đại 

diện theo uỷ 

quyền
5
 

Ghi chú
 

Tổng giá trị vốn 

đƣợc đại diện (bằng 

số; VNĐ và giá 

trị tương đương 

theo đơn vị tiền 

nước ngoài, nếu 

có) 

Tỷ lệ 

(%) 

Thời 

điểm đại 

diện 

phần 

vốn  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

          

 

  

 

  

……, ngày……tháng……năm…… 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/ 

CHỦ TỊCH CÔNG TY/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/ 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY 

(Ký và ghi họ tên)
6 

 

                                                           
3
 Áp dụng cho Chủ sở hữu/Thành viên công ty TNHH/Cổ đông sáng lập/Cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài là tổ chức. Doanh nghiệp lựa chọn kê khai ngƣời đại diện theo pháp luật 

hoặc ngƣời đại diện theo uỷ quyền. 
4
 Không phải kê khai phần này đối với trƣờng hợp kê khai ngƣời đại diện theo pháp luật. 

5
 Ngƣời đƣợc kê khai thông tin ký vào phần này.  

Ngƣời đại diện theo uỷ quyền không thay đổi không bắt buộc phải ký vào phần này. 

Trƣờng hợp đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thì không cần chữ ký tại phần này. 
6
 - Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.  

- Trƣờng hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi ngƣời đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch công ty/Chủ tịch Hội đồng thành viên/Chủ tịch Hội 

đồng quản trị của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần này.  

- Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời đƣợc chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 
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64. Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành 

công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên. Mã số TTHC: 

2.002033.000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 

- Bƣớc 1: Ngƣời nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác 

thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí 

đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Bƣớc 2: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, ngƣời 

nộp hồ sơ sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng 

thông tin điện tử. 

- Bƣớc 3: Trong thời gian 02 ngày làm việc, trƣờng hợp hồ sơ đủ điều 

kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp đăng 

ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh 

nghiệp. Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đủ điều kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng 

Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp 

để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh 

doanh: 

- Bƣớc 1: Ngƣời nộp hồ sơ sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê 

khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí đăng ký doanh nghiệp theo quy 

trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn) . Trƣờng hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng 

ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh 

doanh, văn bản ủy quyền phải có thông tin liên hệ của ngƣời ủy quyền để xác 

thực việc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử. 

- Bƣớc 2: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời nộp hồ sơ sẽ 

nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện 

tử. 

- Bƣớc 3: Trong thời gian 02 ngày làm việc, Phòng Đăng ký kinh doanh 

cấp đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp trong trƣờng hợp hồ sơ đủ điều 

kiện và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng 

hợp hồ sơ chƣa đủ điều kiện, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua 

mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

* Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp 
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- Việc đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp đƣợc thực hiện tại 

thời điểm doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Nội dung công bố bao 

gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thông tin sau 

đây: 

(1). Ngành, nghề kinh doanh; 

(2). Danh sách cổ đông sáng lập; danh sách cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc 

ngoài đối với công ty cổ phần. 

b) Cách thức thực hiện:  

Ngƣời thành lập doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ủy quyền thực hiện đăng 

ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo phƣơng thức sau đây: 

- Đăng ký doanh nghiệp trực tiếp tại Cơ quan đăng ký kinh doanh; 

- Đăng ký doanh nghiệp qua dịch vụ bƣu chính; 

- Đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử. 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ:  

(i) Hồ sơ đăng ký chuyển đổi bao gồm các giấy tờ quy định tại Điều 23 

Nghị định số 01/2020/NĐ-CP, trong đó không bao gồm Giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tƣ quy định tại điểm c khoản 4 Điều 23 Nghị định số 01/2020/NĐ-CP. 

* Hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên 

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. 

- Điều lệ công ty.  

- Danh sách thành viên.  

- Bản sao các giấy tờ sau đây: 

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với ngƣời đại diện theo pháp luật của 

doanh nghiệp; 

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với thành viên công ty; Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức đối với thành viên; Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với ngƣời đại 

diện theo ủy quyền của thành viên và văn bản cử ngƣời đại diện theo ủy quyền; 

Đối với thành viên là tổ chức nƣớc ngoài thì bản sao giấy tờ pháp lý của 

tổ chức phải đƣợc hợp pháp hóa lãnh sự; 

(ii) Hợp đồng chuyển nhƣợng hoặc giấy tờ chứng minh hoàn tất việc 

chuyển nhƣợng trong trƣờng hợp chuyển nhƣợng phần vốn góp; Hợp đồng tặng 

cho trong trƣờng hợp tặng cho phần vốn góp; Bản sao văn bản xác nhận quyền 

thừa kế hợp pháp của ngƣời thừa kế trong trƣờng hợp thừa kế theo quy định của 

pháp luật; 
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(iii) Nghị quyết, quyết định của chủ sở hữu công ty về việc huy động 

thêm vốn góp của cá nhân, tổ chức khác và giấy tờ xác nhận việc góp vốn của 

thành viên mới trong trƣờng hợp huy động vốn góp của thành viên mới;  

(iv) Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tƣ chấp thuận về việc góp vốn, 

mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài, tổ chức kinh tế có 

vốn đầu tƣ nƣớc ngoài đối với trƣờng hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp 

vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tƣ. 

Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy 

quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo 

quy định sau đây: 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá 

nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ 

pháp lý của cá nhân đƣợc ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải 

công chứng, chứng thực. 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung 

cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký 

doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ 

tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân 

ngƣời đƣợc giới thiệu. 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bƣu chính không 

phải là bƣu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy 

quyền thực hiện nhƣ Trƣờng hợp ủy quyền cho tổ chức. 

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

đƣợc văn bản đề nghị. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - 

Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế 

hoạch và Đầu tƣ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Thông báo về việc sửa đổi, bổ 

sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 

h) Phí:  



1098 

 

 

- Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: 100.000 đồng/lần (Thông 

tƣ số 47/2019/TT-BTC). 

- Miễn lệ phí đối với trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử (Thông tƣ số 

47/2019/TT-BTC). 

- Ngƣời nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp phí công bố nội dung đăng 

ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng hợp 

doanh nghiệp không đƣợc cấp đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ đƣợc 

hoàn trả phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH hai thành viên trở 

lên (Phụ lục I-3, Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT); 

- Danh sách thành viên công ty TNHH hai thành viên trở lên (Phụ lục I-6, 

Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT); 

- Danh sách ngƣời đại diện theo pháp luật/ngƣời đại diện theo ủy quyền 

(trng trƣờng hợp thành viên là tổ chức, Phụ lục I-10, Thông tƣ số 01/2021/TT-

BKHĐT). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:  

(i) Doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có 

đủ các điều kiện sau: 

- Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tƣ kinh doanh; 

- Tên của doanh nghiệp đƣợc đặt theo đúng quy định tại các điều 37, 38, 

39 và 41 của Luật Doanh nghiệp; 

- Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ; 

- Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về phí 

và lệ phí. 

(ii) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đƣợc chấp thuận khi có 

đầy đủ các yêu cầu sau: 

- Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó đƣợc kê khai đầy đủ 

theo quy định nhƣ hồ sơ bằng bản giấy và đƣợc thể hiện dƣới dạng văn bản điện 

tử. Tên văn bản điện tử phải đƣợc đặt tƣơng ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ 

bằng bản giấy. Ngƣời có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp, 

thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài hoặc cá nhân 

khác ký tên trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có thể sử dụng chữ ký số để ký 

trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và quét (scan) 

văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị định số 

01/2021/NĐ-CP; 
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- Các thông tin đăng ký doanh nghiệp đƣợc kê khai trên cổng thông tin 

quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải đầy đủ và chính xác theo các thông tin 

trong hồ sơ bằng bản giấy; có bao gồm thông tin về số điện thoại, thƣ điện tử 

của ngƣời nộp hồ sơ; 

- Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử phải đƣợc xác 

thực bằng chữ ký số hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của ngƣời có thẩm 

quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ngƣời có 

thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ủy quyền thực hiện thủ 

tục đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký 

doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có các giấy tờ, tài liệu 

quy định tại Điều 12 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP. 

(iii) Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng 

ký doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký 

doanh nghiệp. Việc đóng dấu đối với các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký 

doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh 

nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục I-3 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________

 

……, ngày ……tháng …… năm …… 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP 

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN 

 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phƣớc. 
 

Tôi là
1
 (ghi họ tên bằng chữ in hoa):  .............. …………………………. 

 

Đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên do tôi  

là ngƣời đại diện theo pháp luật/Chủ tịch Hội đồng thành viên
2
 với nội 

dung sau: 

1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp): 

Thành lập mới  

Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp  

Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp  

Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp  

Thành lập trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp  

Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh
3
   

Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ 

xã hội/quỹ từ thiện
4 

 

2. Tên công ty: 

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):  ...............................  

                                                           
1
 Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời 

đƣợc chỉ định kê khai thông tin vào phần này. 
2
 Trƣờng hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi ngƣời đại diện theo 

pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty sau chuyển đổi kê khai thông tin vào phần này. 
3, 4

 Trƣờng hợp đăng ký thành lập công ty TNHH hai thành viên trở lên trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh 

doanh/cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện qua mạng thông tin điện tử thì ngƣời nộp hồ sơ scan Giấy chứng 

nhận đăng ký hộ kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (đối với cơ sở bảo trợ xã hội)/Giấy phép thành lập và 

công nhận điều lệ quỹ (đối với quỹ xã hội/quỹ từ thiện) trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử 

và nộp trực tiếp bản chính Giấy này tới Phòng Đăng ký kinh doanh để đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp theo quy định tại Điều 27 và Điều 28 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng 

ký doanh nghiệp. 
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Tên công ty viết bằng tiếng nƣớc ngoài (nếu có):  .........................................  

Tên công ty viết tắt (nếu có):  .........................................................................  

3. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..................................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ......................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...................................................  

Tỉnh/Thành phố:  .............................................................................................  

Điện thoại:  ....................................................... Fax (nếu có):  ........................  

Email (nếu có):  ................................................ Website (nếu có):  .................  

- Doanh nghiệp nằm trong (Đánh dấu X vào ô vuông tương ứng nếu doanh 

nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp/khu chế xuất/khu 

kinh tế/khu công nghệ cao): 

Khu công nghiệp  

Khu chế xuất  

Khu kinh tế  

Khu công nghệ cao  

    Doanh nghiệp xã hội (Đánh dấu X vào ô vuông nếu là doanh nghiệp xã 

hội) 

    Công ty chứng khoán/Công ty quản lý quỹ đầu tƣ chứng khoán/Công ty 

đầu tƣ chứng khoán: (Đánh dấu X nếu là Công ty chứng khoán/Công ty quản lý 

quỹ đầu tư chứng khoán/Công ty đầu tư chứng khoán và kê khai thêm các thông 

tin sau đây) 

Giấy phép thành lập và hoạt động số: … (nếu có) do Uỷ ban Chứng khoán 

Nhà nƣớc cấp ngày: …./…./….. 

- Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, 

phƣờng, thị trấn biên giới; xã, phƣờng, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh 

hƣởng đến quốc phòng, an ninh
5
: Có              Không 

4. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ 

thống ngành kinh tế của Việt Nam):  
 

STT Tên ngành Mã ngành 

Ngành, nghề kinh doanh chính (đánh 

dấu X để chọn một trong các ngành, 

nghề đã kê khai) 

    

5. Vốn điều lệ: 

Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ):  .....................................................................  
                                                           

5
 Kê khai trong trƣờng hợp có nhà đầu tƣ nƣớc ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh 

nghiệp dẫn đến thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. 
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Vốn điều lệ (bằng chữ; VNĐ): ....................................................................  

Giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền nƣớc ngoài (nếu có, bằng số, loại 

ngoại tệ): ..............................................................................................................  

Có hiển thị thông tin về giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền tệ nƣớc ngoài trên 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không?   Có              Không 

6. Nguồn vốn điều lệ: 
 

Loại nguồn vốn 

Số tiền (bằng số; VNĐ và giá 

trị tương đương theo đơn vị 

tiền nước ngoài, nếu có) 

Tỷ lệ (%) 

Vốn ngân sách nhà nƣớc   

Vốn tƣ nhân   

Vốn nƣớc ngoài   

Vốn khác   

Tổng cộng   

7. Thành viên công ty: kê khai theo Phụ lục I-6 ban hành kèm theo Thông 

tư số 01/2021/TT-BKHĐT  

- Thông tin về ngƣời đại diện theo pháp luật/ngƣời đại diện theo uỷ quyền của 

thành viên là tổ chức (kê khai theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 

01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (nếu có). 

- Thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ (chỉ kê khai trong trường 

hợp thành viên là nhà đầu tư được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư theo 

quy định của Luật Đầu tư): 

Mã số dự án:  ...............................................................................................  

Ngày cấp: ......... / ...... / ....... Cơ quan cấp:  ...................................................  

8. Ngƣời đại diện theo pháp luật
6
: 

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):  ................................. Giới tính:  .............  

Chức danh:  .................................................................................................  

Sinh ngày:  ........ / .... / ......... Dân tộc:  .....................  Quốc tịch:  ..................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:  

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: ………………………………………... 

                                                           
6
 Ghi thông tin của tất cả ngƣời đại diện theo pháp luật trong trƣờng hợp công ty có nhiều hơn 01 ngƣời 

đại diện theo pháp luật. 
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Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

Địa chỉ thƣờng trú: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...............................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Quốc gia: .....................................................................................................  

Địa chỉ liên lạc: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:……………. ...........................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Quốc gia:  ......................................................... ………………………….. 

Điện thoại (nếu có):  ......................... Email (nếu có): …………………… 

9. Thông tin đăng ký thuế: 
 

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế 

9.1 Thông tin về Giám đốc/Tổng giám đốc (nếu có): 

Họ và tên Giám đốc/Tổng giám đốc: ……………………………. 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

9.2 Thông tin về Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán (nếu có): 

Họ và tên Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán: ……………………… 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

9.3 Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo 

thuế khác địa chỉ trụ sở chính): 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……………… 

Xã/Phƣờng/Thị trấn: ………………………………………………… 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………… 

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………….. 

Điện thoại (nếu có): ………………….Fax (nếu có):……………….. 

Email (nếu có):……………………………………………………… 

9.4 Ngày bắt đầu hoạt động
7
 (trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu 

hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp thì không cần kê khai nội dung này): …../…../……. 

 

                                                           
7
 Trƣờng hợp doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau ngày bắt đầu hoạt động 

đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 
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9.5 Hình thức hạch toán (Đánh dấu X vào một trong hai ô “Hạch toán độc 

lập” hoặc “Hạch toán phụ thuộc”. Trường hợp tích chọn ô “Hạch 

toán độc lập” mà thuộc đối tượng phải lập và gửi báo cáo tài chính 

hợp nhất cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì tích chọn thêm 

ô “Có báo cáo tài chính hợp nhất”):  

Hạch toán độc lập   Có báo cáo tài chính hợp nhất 

Hạch toán phụ thuộc    
 

9.6 Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..
8
 

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán) 

9.7 Tổng số lao động (dự kiến): …………………………………  
 

9.8 Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M: 

Có Không 
 

9.9 Phƣơng pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)
9
: 

 Khấu trừ  

 Trực tiếp trên GTGT  

 Trực tiếp trên doanh số  

 Không phải nộp thuế GTGT  

10. Đăng ký sử dụng hóa đơn
10

: 
 

Tự in hóa đơn Đặt in hóa đơn 

Sử dụng hóa đơn điện tử Mua hóa đơn của cơ quan thuế 

11. Thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội
11

: 

Phƣơng thức đóng bảo hiểm xã hội (chọn 1 trong 3 phương thức): 

 

 

Lưu ý:  

                                                           
8
 - Trƣờng hợp niên độ kế toán theo năm dƣơng lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12.  

- Trƣờng hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dƣơng lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ 

kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý.  

- Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp. 
9
 Chỉ kê khai trong trƣờng hợp thành lập mới. Doanh nghiệp căn cứ vào quy định của pháp luật về thuế 

giá trị gia tăng và dự kiến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để xác định 01 trong 04 phƣơng pháp tính 

thuế giá trị gia tăng tại chỉ tiêu này. 
10

 Doanh nghiệp có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện về việc sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện 

tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật. Không kê khai trong trƣờng hợp thành lập doanh 

nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. 
11

 Không kê khai trong trƣờng hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. 

Hàng tháng 03 tháng một lần 06 tháng một lần 
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- Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính là nông nghiệp, lâm 

nghiệp, ngƣ nghiệp, diêm nghiệp và trả lƣơng theo sản phẩm, theo khoán: có thể 

lựa chọn 1 trong 3 phƣơng thức đóng bảo hiểm xã hội: hàng tháng, 03 tháng một 

lần, 06 tháng một lần. 

- Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính khác: đánh dấu vào 

phƣơng thức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng 

12. Thông tin về các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, đƣợc 

chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, 

tách, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp): 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ..................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  ...............................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số 

doanh nghiệp/mã số thuế): ……………… Ngày cấp …/…/…… Nơi 

cấp: ………………. 

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với 

doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất và các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm 

kinh doanh của doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất. 

13. Thông tin về hộ kinh doanh đƣợc chuyển đổi (chỉ kê khai trong 

trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh): 

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):  ................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh:  ............................................  

Ngày cấp: ......... / ...... / ....... Nơi cấp:  ..........................................................  

Mã số thuế của hộ kinh doanh (chỉ kê khai MST 10 số):  ...........................  

Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh:  .....................................................................  

Tên chủ hộ kinh doanh:  ..............................................................................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân 

được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh): 

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân 

được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh):  ...................  

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

14. Thông tin về cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện đƣợc 

chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp xã hội trên cơ 

sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện): 

Tên cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện (ghi bằng chữ in hoa):  .....  
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Số Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (Đối với cơ sở bảo trợ xã hội)/Số 

Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (Đối với quỹ xã hội/quỹ từ 

thiện): ……… Ngày cấp: … /… /…… Nơi 

cấp: ……………………………………………………… 

Mã số thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện (chỉ kê khai 

MST 10 số):  .....................................................................................................  

Địa chỉ trụ sở chính:  .......................................................................................  

Tên ngƣời đại diện cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện:  .................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân 

được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ 

từ thiện): 

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân 

được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã 

hội/quỹ từ thiện):  .......................................................................................... 

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

Trƣờng hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng 

công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp. 

Tôi cam kết: 

- Là ngƣời có đầy đủ quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và 

đƣợc sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật; 

- Sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan 

thuế theo đúng quy định của pháp luật
12

; 

- Chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung 

thực của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên. 
 

 
NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/ 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CỦA CÔNG TY 

(Ký và ghi họ tên)
13

 

 

 

                                                           
12

 Không kê khai trong trƣờng hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. 
13

 - Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.  

- Trƣờng hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi ngƣời đại diện theo 

pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần này.  

- Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời 

đƣợc chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 



1107 

Phụ lục I-6 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  

DANH SÁCH THÀNH VIÊN CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN 

S

T

T 

Tên 

thành 

viên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

đối với 

thành 

viên là cá 

nhân 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Địa chỉ liên lạc 

đối với thành viên 

là cá nhân; địa chỉ 

trụ sở chính đối 

với thành viên là 

tổ chức 

Loại giấy tờ, số, 

ngày cấp, cơ 

quan cấp Giấy 

tờ pháp lý của 

cá nhân/tổ chức 

Vốn góp Thời 

hạn 

góp 

vốn
3 

Chữ 

ký của 

thành 

viên
4 

Ghi 

chú
 

Phần vốn góp
1
 (bằng 

số; VNĐ và giá trị 

tương đương theo đơn 

vị tiền nước ngoài: 

bằng số, loại ngoại tệ, 

nếu có) 

Tỷ lệ 

(%) 

Loại tài 

sản, số 

lƣợng, giá 

trị tài sản 

góp vốn
2
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

              
 

……, ngày……tháng……năm…… 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN CỦA CÔNG TY 
(Ký và ghi họ tên)

5 

 

                                                           
1
 Ghi phần vốn góp của từng thành viên. Giá trị ghi bằng số theo đơn vị VNĐ và giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền nƣớc ngoài, ghi bằng số, loại ngoại tệ (nếu có). 

2
 Loại tài sản góp vốn bao gồm: Đồng Việt Nam; Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi rõ loại ngoại tệ, số tiền đƣợc góp bằng mỗi loại ngoại tệ); Vàng; Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu trí tuệ, công 

nghệ, bí quyết kỹ thuật; Tài sản khác (ghi rõ loại tài sản, số lƣợng và giá trị còn lại của mỗi loại tài sản). 

Có thể lập thành danh mục riêng kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 
3 
- Trƣờng hợp đăng ký thành lập doanh nghiệp, thời hạn góp vốn là thời hạn thành viên dự kiến hoàn thành việc góp vốn. 

- Trƣờng hợp đăng ký tăng vốn điều lệ, thời hạn góp vốn là thời điểm thành viên hoàn thành việc góp vốn. 

- Các trƣờng hợp khác ngoài các trƣờng hợp nêu trên, thành viên không cần kê khai thời hạn góp vốn. 
4
  - Thành viên là cá nhân ký trực tiếp vào phần này. 

- Đối với thành viên là tổ chức thì kê khai thêm thông tin ngƣời đại diện theo pháp luật hoặc ngƣời đại diện theo ủy quyền theo mẫu tại Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tƣ số 01/2021/TT-

BKHĐT. 

- Trƣờng hợp thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, thành viên có phần vốn góp không thay đổi không bắt buộc phải ký vào phần này. 

- Trƣờng hợp đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thì không cần chữ ký tại phần này. 
5
 - Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.  

- Trƣờng hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi ngƣời đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào 

phần này.  

- Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời đƣợc chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 
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65. Chuyển đổi công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên 

thành công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên. Mã số TTHC: 

1.010027.000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 

- Bƣớc 1: Ngƣời nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác 

thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí 

đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Bƣớc 2: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, ngƣời 

nộp hồ sơ sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng 

thông tin điện tử. 

- Bƣớc 3: Trong thời gian 02 ngày làm việc, trƣờng hợp hồ sơ đủ điều 

kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp đăng 

ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh 

nghiệp. Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đủ điều kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng 

Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp 

để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh 

doanh: 

- Bƣớc 1: Ngƣời nộp hồ sơ sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê 

khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí đăng ký doanh nghiệp theo quy 

trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn) . Trƣờng hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng 

ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh 

doanh, văn bản ủy quyền phải có thông tin liên hệ của ngƣời ủy quyền để xác 

thực việc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử. 

- Bƣớc 2: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời nộp hồ sơ sẽ 

nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện 

tử. 

- Bƣớc 3: Trong thời gian 02 ngày làm việc, Phòng Đăng ký kinh doanh 

cấp đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp trong trƣờng hợp hồ sơ đủ điều 

kiện và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng 

hợp hồ sơ chƣa đủ điều kiện, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua 

mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

* Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp 

- Việc đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp đƣợc thực hiện tại 

thời điểm doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Nội dung công bố bao 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=270357
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gồm các nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thông tin sau 

đây: 

(1). Ngành, nghề kinh doanh; 

(2). Danh sách cổ đông sáng lập; danh sách cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc 

ngoài đối với công ty cổ phần. 

b) Cách thức thực hiện:  

Ngƣời thành lập doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ủy quyền thực hiện đăng 

ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo phƣơng thức Đăng ký 

doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử tại: Địa chỉ: 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ:  

(i) Hồ sơ đăng ký chuyển đổi bao gồm các giấy tờ quy định tại Điều 24 

Nghị định số 01/2021/NĐ-CP, trong đó không bao gồm Giấy chứng nhận đăng 

ký đầu tƣ quy định tại điểm c khoản 3 Điều 24 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP; 

* Hồ sơ đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên: 

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp. 

- Điều lệ công ty.  

- Bản sao các giấy tờ sau đây: 

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với ngƣời đại diện theo pháp luật của 

doanh nghiệp; 

+ Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ sở hữu công ty là cá nhân; Giấy 

tờ pháp lý của tổ chức đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức (trừ trƣờng hợp chủ 

sở hữu công ty là Nhà nƣớc); Giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với ngƣời đại diện 

theo ủy quyền và văn bản cử ngƣời đại diện theo ủy quyền. 

Đối với chủ sở hữu công ty là tổ chức nƣớc ngoài thì bản sao giấy tờ pháp 

lý của tổ chức phải đƣợc hợp pháp hóa lãnh sự; 

(ii) Hợp đồng chuyển nhƣợng hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc 

chuyển nhƣợng trong trƣờng hợp chuyển nhƣợng phần vốn góp; Hợp đồng tặng 

cho trong trƣờng hợp tặng cho phần vốn góp; Bản sao văn bản xác nhận quyền 

thừa kế hợp pháp của ngƣời thừa kế trong trƣờng hợp thừa kế theo quy định của 

pháp luật; Hợp đồng sáp nhập, hợp đồng hợp nhất trong trƣờng hợp sáp nhập, 

hợp nhất công ty; 
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(iii) Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên 

công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên về việc chuyển đổi hoạt động 

theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên; 

(iv) Văn bản của Cơ quan đăng ký đầu tƣ chấp thuận về việc góp vốn, 

mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tƣ nƣớc ngoài, tổ chức kinh tế có 

vốn đầu tƣ nƣớc ngoài đối với trƣờng hợp phải thực hiện thủ tục đăng ký góp 

vốn, mua cổ phần, mua phần vốn góp theo quy định của Luật Đầu tƣ. 

Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy 

quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo 

quy định sau đây: 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá 

nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ 

pháp lý của cá nhân đƣợc ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải 

công chứng, chứng thực. 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung 

cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký 

doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ 

tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân 

ngƣời đƣợc giới thiệu. 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bƣu chính không 

phải là bƣu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy 

quyền thực hiện nhƣ Trƣờng hợp ủy quyền cho tổ chức. 

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

đƣợc văn bản đề nghị. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - 

Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế 

hoạch và Đầu tƣ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Thông báo về việc sửa đổi, bổ 
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sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 

h) Phí:  

- Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: 100.000 đồng/lần (Thông 

tƣ số 47/2019/TT-BTC). 

- Miễn lệ phí đối với trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử (Thông tƣ số 

47/2019/TT-BTC). 

- Ngƣời nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp phí công bố nội dung đăng 

ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng hợp 

doanh nghiệp không đƣợc cấp đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ đƣợc 

hoàn trả phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp công ty TNHH một thành viên (Phụ 

lục I-2, Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT); 

- Danh sách ngƣời đại diện theo pháp luật/ngƣời đại diện theo ủy quyền 

(trong trƣờng hợp chủ sở hữu là tổ chức, Phụ lục I-10, Thông tƣ số 01/2021/TT-

BKHĐT). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:  

(i) Doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp khi có 

đủ các điều kiện sau: 

- Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tƣ kinh doanh; 

- Tên của doanh nghiệp đƣợc đặt theo đúng quy định tại các điều 37, 38, 

39 và 41 của Luật Doanh nghiệp; 

- Có hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ; 

- Nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về phí 

và lệ phí. 

(ii) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đƣợc chấp thuận khi có 

đầy đủ các yêu cầu sau: 

- Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó đƣợc kê khai đầy đủ 

theo quy định nhƣ hồ sơ bằng bản giấy và đƣợc thể hiện dƣới dạng văn bản điện 

tử. Tên văn bản điện tử phải đƣợc đặt tƣơng ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ 

bằng bản giấy. Ngƣời có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp, 

thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài hoặc cá nhân 

khác ký tên trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có thể sử dụng chữ ký số để ký 

trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và quét (scan) 



1112 

 

 

văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị định số 

01/2021/NĐ-CP; 

- Các thông tin đăng ký doanh nghiệp đƣợc kê khai trên cổng thông tin 

quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải đầy đủ và chính xác theo các thông tin 

trong hồ sơ bằng bản giấy; có bao gồm thông tin về số điện thoại, thƣ điện tử 

của ngƣời nộp hồ sơ; 

- Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử phải đƣợc xác 

thực bằng chữ ký số hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của ngƣời có thẩm 

quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ngƣời có 

thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ủy quyền thực hiện thủ 

tục đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký 

doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có các giấy tờ, tài liệu 

quy định tại Điều 12 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP. 

(iii) Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng 

ký doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký 

doanh nghiệp. Việc đóng dấu đối với các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký 

doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh 

nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục I-2 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________

 

……, ngày ……tháng …… năm …… 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP 

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 
 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phƣớc 
 

Tôi là
1
 (ghi họ tên bằng chữ in hoa):  ..................................... …………...  

 

Đăng ký công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do tôi  

là ngƣời đại diện theo pháp luật/Chủ tịch công ty/Chủ tịch Hội đồng thành 

viên
2
 với các nội dung sau: 

1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp): 

Thành lập mới  

Thành lập trên cơ sở tách doanh nghiệp  

Thành lập trên cơ sở chia doanh nghiệp  

Thành lập trên cơ sở hợp nhất doanh nghiệp  

Thành lập trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp  

Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh
3
   

Thành lập trên cơ sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ 

xã hội/quỹ từ thiện
4 

 

                                                           
1
 Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời 

đƣợc chỉ định kê khai thông tin vào phần này. 
2
 Trƣờng hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi ngƣời đại diện theo 

pháp luật thì Chủ tịch công ty/Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty sau chuyển đổi kê khai thông tin vào 

phần này. 
3
 
, 4

 Trƣờng hợp đăng ký thành lập công ty TNHH một thành viên trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh/cơ 

sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện qua mạng thông tin điện tử thì ngƣời nộp hồ sơ scan Giấy chứng nhận đăng 

ký hộ kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (đối với cơ sở bảo trợ xã hội)/Giấy phép thành lập và công nhận 

điều lệ quỹ (đối với quỹ xã hội/quỹ từ thiện) trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và nộp trực 

tiếp bản chính Giấy này tới Phòng Đăng ký kinh doanh để đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy 

định tại Điều 27 và Điều 28 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký doanh nghiệp. 
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2. Tên công ty: 

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):  ...........................  

Tên công ty viết bằng tiếng nƣớc ngoài (nếu có):  .....................................  

Tên công ty viết tắt (nếu có):  .....................................................................  

3. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...............................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Điện thoại:  ....................................................... Fax (nếu có):  ....................  

Email (nếu có):  ................................................ Website (nếu có):  .............  

- Doanh nghiệp nằm trong (Đánh dấu X vào ô vuông tương ứng nếu doanh 

nghiệp đăng ký địa chỉ trụ sở chính nằm trong khu công nghiệp/khu chế xuất/khu 

kinh tế/khu công nghệ cao): 

Khu công nghiệp  

Khu chế xuất  

Khu kinh tế  

Khu công nghệ cao  

    Doanh nghiệp xã hội (Đánh dấu X vào ô vuông nếu là doanh nghiệp xã 

hội) 

    Công ty chứng khoán/Công ty quản lý quỹ đầu tƣ chứng khoán/Công ty 

đầu tƣ chứng khoán: (Đánh dấu X nếu là Công ty chứng khoán/Công ty quản lý 

quỹ đầu tư chứng khoán/Công ty đầu tư chứng khoán và kê khai thêm các thông 

tin sau đây) 

Giấy phép thành lập và hoạt động số: … (nếu có) do Uỷ ban Chứng khoán 

Nhà nƣớc cấp ngày: …./…./….. 

 - Doanh nghiệp có Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại đảo và xã, 

phƣờng, thị trấn biên giới; xã, phƣờng, thị trấn ven biển; khu vực khác có ảnh 

hƣởng đến quốc phòng, an ninh
5
:  Có            Không 

4. Ngành, nghề kinh doanh
 
(ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ 

thống ngành kinh tế của Việt Nam):  
 

                                                           
5
 Kê khai trong trƣờng hợp có nhà đầu tƣ nƣớc ngoài góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp vào doanh 

nghiệp dẫn đến thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp. 
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STT Tên ngành Mã ngành 

Ngành, nghề kinh doanh chính 

(đánh dấu X để chọn một trong 

các ngành, nghề đã kê khai) 

    

5. Chủ sở hữu: 

a) Đối với chủ sở hữu là cá nhân: 

- Thông tin về chủ sở hữu: 

Họ tên chủ sở hữu (ghi bằng chữ in hoa):  ........................... Giới tính: .....  

Sinh ngày:  ........ / .... / ......... Dân tộc:  .....................  Quốc tịch:  ..................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:  

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):…… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: ………………………………………... 

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

Địa chỉ thƣờng trú: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...............................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Quốc gia:  ....................................................................................................  

Địa chỉ liên lạc: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...............................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Quốc gia:  ....................................................................................................  

Điện thoại (nếu có):  ........................... Email (nếu có):  ..............................  

- Thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ (chỉ kê khai nếu chủ sở hữu 

là nhà đầu tư nước ngoài): 

Mã số dự án:  ...............................................................................................  

Ngày cấp: ......... / ...... / ....... Cơ quan cấp:  ...................................................  

b) Đối với chủ sở hữu là tổ chức: 
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- Thông tin về chủ sở hữu: 

Tên tổ chức (ghi bằng chữ in hoa):  ............................................................  

Mã số doanh nghiệp/Số Quyết định thành lập:  ..........................................  

Ngày cấp: ......... / ...... / ....... Nơi cấp:  ..........................................................  

Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...............................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Quốc gia:  ....................................................................................................  

Điện thoại (nếu có):  ......................................... Fax (nếu có):  ....................  

Email (nếu có):  ................................................ Website (nếu có):  .............  

- Thông tin về ngƣời đại diện theo pháp luật/ngƣời đại diện theo uỷ quyền (kê 

khai  theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): 

Gửi kèm. 

- Thông tin về Giấy chứng nhận đăng ký đầu tƣ (chỉ kê khai nếu chủ sở hữu 

là nhà đầu tư nước ngoài): 

Mã số dự án:……………………………………………………………… 

Ngày cấp: ......... / ...... / ....... Cơ quan cấp:  ...................................................  

- Mô hình tổ chức công ty: 

Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc  

Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc  

6. Vốn điều lệ: 

Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ):  .....................................................................  

Vốn điều lệ (bằng chữ; VNĐ): ....................................................................  

Giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền nƣớc ngoài (nếu có, bằng số, loại 

ngoại tệ): ..............................................................................................................  

Có hiển thị thông tin về giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền tệ nƣớc ngoài trên 

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không?     Có           Không  

7. Nguồn vốn điều lệ: 
 

Loại nguồn vốn 
Số tiền (bằng số; VNĐ và giá trị 

tương đương theo đơn vị tiền nước 

Tỷ lệ 

(%) 
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ngoài, nếu có) 

Vốn ngân sách nhà nƣớc   

Vốn tƣ nhân   

Vốn nƣớc ngoài   

Vốn khác   

Tổng cộng   
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8. Tài sản góp vốn: 
 

STT Tài sản góp vốn 

Giá trị vốn của từng tài 

sản trong vốn điều lệ 

(bằng số, VNĐ) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Đồng Việt Nam   

2 Ngoại tệ tự do chuyển đổi (ghi 

rõ loại ngoại tệ, số tiền được 

góp bằng mỗi loại ngoại tệ) 

  

3 Vàng   

4 Quyền sử dụng đất   

5 Quyền sở hữu trí tuệ   

6 Các tài sản khác (ghi rõ loại 

tài sản, số lượng và giá trị 

còn lại của mỗi loại tài sản, 

có thể lập thành danh mục 

riêng kèm theo hồ sơ đăng ký 

doanh nghiệp) 

  

Tổng số   

9. Ngƣời đại diện theo pháp luật
6
:  

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):  ..................................... Giới tính:  .........  

Chức danh:  .................................................................................................  

Sinh ngày:  ........ / .... / ......... Dân tộc:  .....................  Quốc tịch:  ..................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:  

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: ………………………………………... 

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

Địa chỉ thƣờng trú: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...............................................  

                                                           
6
 Ghi thông tin của tất cả ngƣời đại diện theo pháp luật trong trƣờng hợp công ty có nhiều hơn 01 ngƣời 

đại diện theo pháp luật. 
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Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Quốc gia:  ....................................................................................................  

Địa chỉ liên lạc: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...............................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Quốc gia:  ....................................................................................................  

Điện thoại (nếu có):  ....................... Email (nếu có):  ..................................  

10. Thông tin đăng ký thuế: 
 

ST

T 
Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế 

10.1 Thông tin về Giám đốc/Tổng giám đốc (nếu có): 

Họ và tên Giám đốc/Tổng giám đốc: ……………………………. 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

10.2 Thông tin về Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán (nếu có): 

Họ và tên Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán: ………………………… 

Điện thoại: ……………………………………………………………... 

10.3 Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo 

thuế khác địa chỉ trụ sở chính): 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:............................ 

Xã/Phƣờng/Thị trấn: ………………………………………………….  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: …………………………… 

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………….. 

Điện thoại (nếu có): …………………Fax (nếu có): ……………..…… 

Email (nếu có): ………………………………………………………… 

10.4 Ngày bắt đầu hoạt động
7
 (trường hợp doanh nghiệp dự kiến bắt đầu 

hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp thì không cần kê khai nội dung này): …../…../……. 

                                                           
7
 Trƣờng hợp doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp sau ngày bắt đầu hoạt động 

đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 
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10.5 Hình thức hạch toán (Đánh dấu X vào một trong hai ô “Hạch toán độc 

lập” hoặc “Hạch toán phụ thuộc”. Trường hợp tích chọn ô “Hạch 

toán độc lập” mà thuộc đối tượng phải lập và gửi báo cáo tài chính 

hợp nhất cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì tích chọn thêm 

ô “Có báo cáo tài chính hợp nhất”):  

Hạch toán độc lập   Có báo cáo tài chính hợp nhất 

Hạch toán phụ thuộc    
 

10.6 Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..
8
 

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán) 

10.7 Tổng số lao động (dự kiến): ……………………………………………  

 

10.8 Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M: 

Có Không 
 

10.9 Phƣơng pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)
9
: 

 Khấu trừ  

 Trực tiếp trên GTGT  

 Trực tiếp trên doanh số  

 Không phải nộp thuế GTGT  

 

11. Đăng ký sử dụng hóa đơn
10

: 
 

Tự in hóa đơn Đặt in hóa đơn 

Sử dụng hóa đơn điện tử Mua hóa đơn của cơ quan thuế 

12. Thông tin về việc đóng bảo hiểm xã hội
11

: 

                                                           
8
 - Trƣờng hợp niên độ kế toán theo năm dƣơng lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12.  

- Trƣờng hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dƣơng lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ 

kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý.  

- Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp. 
9
 Chỉ kê khai trong trƣờng hợp thành lập mới. Doanh nghiệp căn cứ vào quy định của pháp luật về thuế 

giá trị gia tăng và dự kiến hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp để xác định 01 trong 04 phƣơng pháp tính 

thuế giá trị gia tăng tại chỉ tiêu này. 
10

 Doanh nghiệp có trách nhiệm đảm bảo các điều kiện về việc sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện 

tử, mua hóa đơn của cơ quan thuế theo quy định của pháp luật. Không kê khai trong trƣờng hợp thành lập doanh 

nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. 
11

 Không kê khai trong trƣờng hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. 
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Phƣơng thức đóng bảo hiểm xã hội (chọn 1 trong 3 phương thức): 
 

Hàng tháng 03 tháng một lần 06 tháng một lần 
 

Lưu ý:  

- Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính là nông nghiệp, lâm 

nghiệp, ngƣ nghiệp, diêm nghiệp và trả lƣơng theo sản phẩm, theo khoán: có thể 

lựa chọn 1 trong 3 phƣơng thức đóng bảo hiểm xã hội: hàng tháng, 03 tháng một 

lần, 06 tháng một lần. 

- Doanh nghiệp đăng ký ngành, nghề kinh doanh chính khác: đánh dấu vào 

phƣơng thức đóng bảo hiểm xã hội hàng tháng. 

13. Thông tin về các doanh nghiệp bị chia, bị tách, bị hợp nhất, đƣợc 

chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập công ty trên cơ sở chia, 

tách, hợp nhất, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp): 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ..................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  ...............................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số 

doanh nghiệp/mã số thuế): ……………… Ngày cấp …/…/…… Nơi 

cấp: ………………. 

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt tồn tại đối với 

doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất và các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm 

kinh doanh của doanh nghiệp bị chia, bị hợp nhất. 

14. Thông tin về hộ kinh doanh đƣợc chuyển đổi (chỉ kê khai trong 

trường hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi từ hộ kinh doanh): 

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):  ....................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh:  ................................................  

Ngày cấp: ......... / ...... / ....... Nơi cấp:  ..............................................................  

Mã số thuế của hộ kinh doanh (chỉ kê khai MST 10 số):  ...............................  

Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh:  .........................................................................  

Tên chủ hộ kinh doanh:  ..................................................................................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân 

được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh): 

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân 

được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của hộ kinh doanh):  ...................  
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Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

15. Thông tin về cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện đƣợc 

chuyển đổi (chỉ kê khai trong trường hợp thành lập doanh nghiệp xã hội trên cơ 

sở chuyển đổi từ cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện): 

Tên cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện (ghi bằng chữ in hoa):  .....  

Số Giấy chứng nhận đăng ký thành lập (Đối với cơ sở bảo trợ xã hội)/Số 

Giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ (Đối với quỹ xã hội/quỹ từ 

thiện): ……… Ngày cấp: … /… /…… Nơi cấp:  ...................................................  

Mã số thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện (chỉ kê khai 

MST 10 số):  .....................................................................................................  

Địa chỉ trụ sở chính:  .......................................................................................  

Tên ngƣời đại diện cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ từ thiện:  .................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân 

được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã hội/quỹ 

từ thiện): 

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân (kê khai theo giấy tờ pháp lý của cá nhân 

được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký thuế của cơ sở bảo trợ xã hội/quỹ xã 

hội/quỹ từ thiện):  .......................................................................................... 

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: ………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

Trƣờng hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng 

công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp. 

Tôi cam kết: 

- Là ngƣời có đầy đủ quyền và nghĩa vụ thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của công ty và 

đƣợc sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật; 

- Sử dụng hóa đơn tự in, đặt in, hóa đơn điện tử, mua hóa đơn của cơ quan 

thuế theo đúng quy định của pháp luật
12

; 

- Chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung 

thực của nội dung đăng ký doanh nghiệp trên. 

 

 
NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/ 

CHỦ TỊCH CÔNG TY/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG 

THÀNH VIÊN CỦA CÔNG TY 

                                                           
12

 Không kê khai trong trƣờng hợp thành lập doanh nghiệp trên cơ sở chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. 
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(Ký và ghi họ tên)
13

 

  

                                                           
13

 - Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.  

- Trƣờng hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi ngƣời đại diện theo 

pháp luật thì Chủ tịch công ty/Chủ tịch Hội đồng thành viên của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần 

này.  

- Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời 

đƣợc chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục I-10 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  

DANH SÁCH NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO UỶ QUYỀN
188

  

STT Chủ sở 

hữu/Thành viên 

công ty 

TNHH/Cổ đông 

sáng lập/Cổ 

đông là tổ chức 

nƣớc ngoài 

Tên ngƣời 

đại diện theo 

pháp 

luật/ngƣời đại 

diện theo uỷ 

quyền 

Ngày, 

tháng, 

năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Địa chỉ 

liên lạc 

Số, ngày cấp, cơ 

quan cấp Giấy tờ 

pháp lý của cá 

nhân 

Vốn đƣợc uỷ quyền
189

 Chữ ký của 

ngƣời đại diện 

theo pháp 

luật/ngƣời đại 

diện theo uỷ 

quyền
190

 

Ghi 

chú
 

Tổng giá trị vốn đƣợc 

đại diện (bằng số; 

VNĐ và giá trị 

tương đương theo 

đơn vị tiền nước 

ngoài, nếu có) 

Tỷ lệ 

(%) 

Thời 

điểm đại 

diện phần 

vốn  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

          

 

  

 

  

 
……, ngày……tháng……năm…… 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT/ 

CHỦ TỊCH CÔNG TY/CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN/ 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CỦA CÔNG TY 

(Ký và ghi họ tên)
191 

  

                                                           
188

 Áp dụng cho Chủ sở hữu/Thành viên công ty TNHH/Cổ đông sáng lập/Cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài là tổ chức. Doanh nghiệp lựa chọn kê khai ngƣời đại diện theo pháp luật 

hoặc ngƣời đại diện theo uỷ quyền. 
189

 Không phải kê khai phần này đối với trƣờng hợp kê khai ngƣời đại diện theo pháp luật. 
190

 Ngƣời đƣợc kê khai thông tin ký vào phần này.  

Ngƣời đại diện theo uỷ quyền không thay đổi không bắt buộc phải ký vào phần này. 

Trƣờng hợp đăng ký/thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo quyết định của Tòa án hoặc Trọng tài thì không cần chữ ký tại phần này. 
191

 - Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.  

- Trƣờng hợp đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp đồng thời đăng ký thay đổi ngƣời đại diện theo pháp luật thì Chủ tịch công ty/Chủ tịch Hội đồng thành viên/Chủ tịch Hội 

đồng quản trị của công ty sau chuyển đổi ký trực tiếp vào phần này.  

- Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời đƣợc chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 
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66. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về 

việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp do bị mất, cháy, rách, nát 

hoặc bị tiêu hủy dƣới hình thức khác. Mã số TTHC: 

2.002018.000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 

- Bƣớc 1: Ngƣời nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác 

thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí 

đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Bƣớc 2: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, ngƣời 

nộp hồ sơ sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng 

thông tin điện tử. 

- Bƣớc 3: Trong thời gian 01 ngày làm việc, trƣờng hợp hồ sơ đủ điều 

kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp đăng 

ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh 

nghiệp. Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đủ điều kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng 

Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp 

để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh 

doanh: 

- Bƣớc 1: Ngƣời nộp hồ sơ sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê 

khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí đăng ký doanh nghiệp theo quy 

trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn) . Trƣờng hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng 

ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh 

doanh, văn bản ủy quyền phải có thông tin liên hệ của ngƣời ủy quyền để xác 

thực việc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử. 

- Bƣớc 2: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời nộp hồ sơ sẽ 

nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện 

tử. 

- Bƣớc 3: Trong thời gian 01 ngày làm việc, Phòng Đăng ký kinh doanh 

cấp đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp trong trƣờng hợp hồ sơ đủ điều 

kiện và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng 

hợp hồ sơ chƣa đủ điều kiện, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua 

mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

b) Cách thức thực hiện:  
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Ngƣời thành lập doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ủy quyền thực hiện đăng 

ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo phƣơng thức Đăng ký 

doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử tại: Địa chỉ: 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ:  

Văn bản đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy 

xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận 

đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, giấy xác nhận về việc thay 

đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện/Giấy chứng 

nhận đăng ký địa điểm kinh doanh, giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung 

đăng ký địa điểm kinh doanh. 

Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy 

quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo 

quy định sau đây: 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá 

nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ 

pháp lý của cá nhân đƣợc ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải 

công chứng, chứng thực. 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung 

cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký 

doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ 

tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân 

ngƣời đƣợc giới thiệu. 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bƣu chính không 

phải là bƣu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy 

quyền thực hiện nhƣ Trƣờng hợp ủy quyền cho tổ chức. 

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

đƣợc văn bản đề nghị. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - 

Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế 

hoạch và Đầu tƣ. 
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g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp 

h) Phí:  

- Phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp: 100.000 đồng/lần (Thông 

tƣ số 47/2019/TT-BTC). 

- Miễn lệ phí đối với trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử (Thông tƣ số 

47/2019/TT-BTC). 

- Ngƣời nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp phí công bố nội dung đăng 

ký doanh nghiệp tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng hợp 

doanh nghiệp không đƣợc cấp đăng ký doanh nghiệp, doanh nghiệp sẽ đƣợc 

hoàn trả phí công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy xác 

nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động chi nhánh/văn phòng đại diện/Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh 

doanh/Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng 

đại diện/địa điểm kinh doanh (Phụ lục II-18, Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: 

(i) Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy xác nhận về việc thay 

đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi 

nhánh, văn phòng đại diện, giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký 

hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị tiêu hủy 

dƣới hình thức khác; 

(ii) Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh, giấy xác nhận về việc 

thay đổi nội dung đăng ký địa điểm kinh doanh bị mất, cháy, rách, nát hoặc bị 

tiêu hủy dƣới hình thức khác. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh 

nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 



1128 

 

 

Phụ lục II-18 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  
TÊN DOANH NGHIỆP 

 

Số: ………………. 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

……, ngày…… tháng…… năm …… 

GIẤY ĐỀ NGHỊ 

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy xác nhận thay đổi nội 

dung đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi 

nhánh/văn phòng đại diện/Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh 

doanh/Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn 

phòng đại diện/địa điểm kinh doanh 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phƣớc 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ...................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  .................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số 

doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ……… 

Đề nghị đƣợc cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy xác 

nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động chi nhánh/văn phòng đại diện/Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh 

doanh/Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng 

đại diện/địa điểm kinh doanh. 

Thông tin về chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (chỉ kê 

khai trong trường hợp đề nghị Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi 

nhánh/văn phòng đại diện/Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh/Giấy 

xác nhận thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện): 

- Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:  .........................  

- Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:  ......................  

Lý do đề nghị cấp lại: ...................................................................................  

 .................................................................................................................................  

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính 

hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Giấy đề nghị này. 

Ngƣời ký tại Giấy đề nghị này cam kết là ngƣời có quyền và nghĩa vụ thực 

hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 
 

 
NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP/ 

NGƢỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH 

(Ký và ghi họ tên)
1
 

                                                           
1
 - Trƣờng hợp đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động chi nhánh/văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp, 

ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này. 
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67. Cấp đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế sang Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp nhƣng không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và đăng 

ký thuế. Mã số TTHC: 2.002017.000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 

- Bƣớc 1: Ngƣời nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác 

thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí, 

lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng 

ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Bƣớc 2: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, ngƣời 

nộp hồ sơ sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng 

thông tin điện tử. 

- Bƣớc 3: Trong thời gian 02 ngày làm việc, Trƣờng hợp hồ sơ đủ điều 

kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp đăng 

ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh 

nghiệp. Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đủ điều kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng 

Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp 

để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh 

doanh: 

- Bƣớc 1: Ngƣời nộp hồ sơ sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê 

khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo 

quy trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn) . Trƣờng hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng 

ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh 

doanh, văn bản ủy quyền phải có thông tin liên hệ của ngƣời ủy quyền để xác 

thực việc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử. 

- Bƣớc 2: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời nộp hồ sơ sẽ 

nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện 

tử. 

- Bƣớc 3: Trong thời gian 02 ngày làm việc, Phòng Đăng ký kinh doanh 

cấp đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp trong trƣờng hợp hồ sơ đủ điều 

kiện và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng 

                                                                                                                                                                                     
- Trƣờng hợp đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh, ngƣời đại diện 

theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc ngƣời đứng đầu chi nhánh ký trực tiếp vào phần này. 

- Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời 

đƣợc chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=268756
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hợp hồ sơ chƣa đủ điều kiện, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua 

mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

b) Cách thức thực hiện:  

Ngƣời thành lập doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ủy quyền thực hiện đăng 

ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo phƣơng thức Đăng ký 

doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử tại: Địa chỉ: 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ:  

(i) Giấy đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối 

với doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế 

(ii) Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Bản chính Giấy 

chứng nhận đăng ký thuế hoặc Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

và đăng ký thuế 

Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy 

quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo 

quy định sau đây: 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá 

nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ 

pháp lý của cá nhân đƣợc ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải 

công chứng, chứng thực. 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung 

cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký 

doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ 

tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân 

ngƣời đƣợc giới thiệu. 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bƣu chính không 

phải là bƣu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy 

quyền thực hiện nhƣ Trƣờng hợp ủy quyền cho tổ chức. 

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

đƣợc văn bản đề nghị. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức. 



1131 

 

 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - 

Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế 

hoạch và Đầu tƣ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

h) Phí: Miễn lệ phí đối với trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử (Thông 

tƣ số 47/2019/TT-BTC). 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Giấy đề nghị cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với 

doanh nghiệp đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế (Phụ lục II-13, Thông tƣ số 

01/2021/TT-BKHĐT). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: 

Doanh nghiệp đã đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế nay có nhu cầu cấp đổi 

sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp nhƣng không thay đổi nội dung 

đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh 

nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 

 

 

  



1132 

 

 

Phụ lục II-13 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  
TÊN DOANH NGHIỆP 

 

Số: ………………. 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

……, ngày…… tháng…… năm …… 

GIẤY ĐỀ NGHỊ 

Cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp 

đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phƣớc 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ...................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  .................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số 

doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ……… 

Đề nghị đƣợc cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo 

quy định tại Điều 96 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính 

phủ về đăng ký doanh nghiệp và cập nhật, bổ sung mã ngành kinh tế cấp bốn 

trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam đối với những ngành, nghề mà doanh 

nghiệp đã đăng ký kinh doanh nhƣ sau
2
:  

STT Tên ngành Mã ngành Ngành, nghề kinh doanh chính 

(đánh dấu X để chọn một trong 

các ngành, nghề đã kê khai) 

    
 

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính 

hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Giấy đề nghị này. 

Ngƣời ký tại Giấy đề nghị này cam kết là ngƣời có quyền và nghĩa vụ thực 

hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.  
 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP 

(Ký và ghi họ tên)
3
 

                                                           
2
 - Doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm; 

- Các ngành, nghề cấm đầu tƣ kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tƣ; 

- Đối với ngành, nghề đầu tƣ kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ đƣợc kinh doanh khi có đủ điều 

kiện theo quy định. Danh mục ngành, nghề đầu tƣ kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm 

theo Luật Đầu tƣ. 

- Doanh nghiệp chọn một trong các ngành, nghề kinh doanh làm ngành, nghề kinh doanh chính. Cách ghi 

ngành, nghề kinh doanh thực hiện theo Điều 7 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP. 
3
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.  
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68. Cập nhật bổ sung thông tin trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 

Mã số TTHC: 2.002015.000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 

- Bƣớc 1: Ngƣời nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác 

thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí 

đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Bƣớc 2: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, ngƣời 

nộp hồ sơ sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng 

thông tin điện tử. 

- Bƣớc 3: Trong thời gian 01 ngày làm việc, trƣờng hợp hồ sơ đủ điều 

kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp đăng 

ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh 

nghiệp. Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đủ điều kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng 

Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp 

để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh 

doanh: 

- Bƣớc 1: Ngƣời nộp hồ sơ sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê 

khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí đăng ký doanh nghiệp theo quy 

trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn) . Trƣờng hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng 

ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh 

doanh, văn bản ủy quyền phải có thông tin liên hệ của ngƣời ủy quyền để xác 

thực việc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử. 

- Bƣớc 2: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời nộp hồ sơ sẽ 

nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện 

tử. 

- Bƣớc 3: Trong thời gian 01 ngày làm việc, Phòng Đăng ký kinh doanh 

cấp đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp trong trƣờng hợp hồ sơ đủ điều 

kiện và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng 

hợp hồ sơ chƣa đủ điều kiện, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua 

mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

b) Cách thức thực hiện:  

                                                                                                                                                                                     
Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời đƣợc 

chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 
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Ngƣời thành lập doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ủy quyền thực hiện đăng 

ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo phƣơng thức Đăng ký 

doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử tại: Địa chỉ: 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ:  

Thông báo đề nghị cập nhật, bổ sung thông tin đăng ký doanh nghiệp. 

Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy 

quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo 

quy định sau đây: 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá 

nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ 

pháp lý của cá nhân đƣợc ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải 

công chứng, chứng thực. 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung 

cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký 

doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ 

tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân 

ngƣời đƣợc giới thiệu. 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bƣu chính không 

phải là bƣu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy 

quyền thực hiện nhƣ Trƣờng hợp ủy quyền cho tổ chức. 

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

đƣợc văn bản đề nghị. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - 

Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế 

hoạch và Đầu tƣ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi 

nội dung đăng ký doanh nghiệp và các thông tin về đăng ký doanh nghiệp lƣu 

giữ tại Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp đƣợc cập nhật. 
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h) Phí: Miễn phí trong các trƣờng hợp: không làm thay đổi nội dung Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và không thuộc các trƣờng hợp thông báo 

thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp quy định tại các điều từ Điều 56 đến 

Điều 60 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP; cập nhật, bổ sung thông tin về số điện 

thoại, số fax, thƣ điện tử, website, địa chỉ của doanh nghiệp do thay đổi về địa 

giới hành chính.  

- Ngƣời nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp nộp lệ phí đăng ký doanh nghiệp 

tại thời điểm nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Lệ phí đăng ký doanh nghiệp 

không đƣợc hoàn trả cho doanh nghiệp trong trƣờng hợp doanh nghiệp không 

đƣợc cấp đăng ký doanh nghiệp. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp (Phụ 

lục II-5, Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:  

(i) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đƣợc tiếp nhận để nhập thông tin vào Hệ 

thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau: 

- Có đủ giấy tờ theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP; 

- Tên doanh nghiệp đã đƣợc điền vào Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội 

dung đăng ký doanh nghiệp; 

- Có địa chỉ liên lạc của ngƣời nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; 

- Đã nộp đủ phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định. 

(ii) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đƣợc chấp thuận khi có 

đầy đủ các yêu cầu sau: 

- Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó đƣợc kê khai đầy đủ 

theo quy định nhƣ hồ sơ bằng bản giấy và đƣợc thể hiện dƣới dạng văn bản điện 

tử. Tên văn bản điện tử phải đƣợc đặt tƣơng ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ 

bằng bản giấy. Ngƣời có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp, 

thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài hoặc cá nhân 

khác ký tên trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có thể sử dụng chữ ký số để ký 

trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và quét (scan) 

văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị định số 

01/2021/NĐ-CP; 

- Các thông tin đăng ký doanh nghiệp đƣợc kê khai trên cổng thông tin 

quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải đầy đủ và chính xác theo các thông tin 

trong hồ sơ bằng bản giấy; có bao gồm thông tin về số điện thoại, thƣ điện tử 

của ngƣời nộp hồ sơ; 

- Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử phải đƣợc xác 

thực bằng chữ ký số hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của ngƣời có thẩm 
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quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ngƣời có 

thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ủy quyền thực hiện thủ 

tục đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký 

doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có các giấy tờ, tài liệu 

quy định tại Điều 12 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP. 

(iii) Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng 

ký doanh nghiệp. Việc đóng dấu đối với các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký 

doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh 

nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 

 

 

 

  



1137 

 

 

Phụ lục II-5 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  
 TÊN DOANH NGHIỆP 

 

Số: ………….. 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

……, ngày…… tháng…… năm …… 

THÔNG BÁO 

Về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phƣớc 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ...................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  .................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số 

doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ……… 

Bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp nhƣ sau: 

 .......................................................................................................................         

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính 

hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này. 

Ngƣời ký tại Thông báo này cam kết là ngƣời có quyền và nghĩa vụ thực 

hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.  
 

 
 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA DOANH NGHIỆP 

(Ký và ghi họ tên)
4
 

  

                                                           
4
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.  

Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời đƣợc 

chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 
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69. Thông báo tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trƣớc thời 

hạn đã thông báo (doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm 

kinh doanh). Mã số TTHC: 2.002029.000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 

- Bƣớc 1: Ngƣời nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác 

thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử theo quy trình trên 

cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Bƣớc 2: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, ngƣời 

nộp hồ sơ sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng 

thông tin điện tử. 

- Bƣớc 3: Trong thời gian 01 ngày làm việc, trƣờng hợp hồ sơ đủ điều 

kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp đăng 

ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh 

nghiệp. Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đủ điều kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng 

Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp 

để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh 

doanh: 

- Bƣớc 1: Ngƣời nộp hồ sơ sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê 

khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

qua mạng thông tin điện tử theo quy trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng 

ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn) . Trƣờng hợp ủy quyền thực 

hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử sử dụng Tài 

khoản đăng ký kinh doanh, văn bản ủy quyền phải có thông tin liên hệ của ngƣời 

ủy quyền để xác thực việc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin 

điện tử. 

- Bƣớc 2: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời nộp hồ sơ sẽ 

nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện 

tử. 

- Bƣớc 3: Trong thời gian 01 ngày làm việc, Phòng Đăng ký kinh doanh 

cấp đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp trong trƣờng hợp hồ sơ đủ điều 

kiện và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng 

hợp hồ sơ chƣa đủ điều kiện, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua 

mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

b) Cách thức thực hiện:  

Ngƣời thành lập doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ủy quyền thực hiện đăng 

ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo phƣơng thức Đăng ký 

doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử tại: Địa chỉ: 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn  

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 
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* Thành phần hồ sơ:  

(i) Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh 

trƣớc thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, 

địa điểm kinh doanh; 

(ii) Trƣờng hợp doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, kèm theo Thông 

báo phải có nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành 

viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp 

danh, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của 

chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc 

tạm ngừng kinh doanh. 

Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy 

quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo 

quy định sau đây: 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá 

nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ 

pháp lý của cá nhân đƣợc ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải 

công chứng, chứng thực. 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung 

cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký 

doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ 

tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân 

ngƣời đƣợc giới thiệu. 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bƣu chính công ích 

thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, nhân viên bƣu chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do 

doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bƣu chính công ích phát hành có chữ ký xác 

nhận của nhân viên bƣu chính và ngƣời có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng 

ký doanh nghiệp. 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bƣu chính không 

phải là bƣu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy 

quyền thực hiện nhƣ Trƣờng hợp ủy quyền cho tổ chức. 

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết:  

- Sau khi nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh 

trao Giấy biên nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ và cấp giấy xác nhận về việc 

doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đăng ký tạm 

ngừng kinh doanh, giấy xác nhận về việc doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng 

đại diện, địa điểm kinh doanh đăng ký tiếp tục kinh doanh trƣớc thời hạn đã 

thông báo trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ hợp lệ.  
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- Thời hạn giải quyết trong thời hạn 01 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ.. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - 

Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế 

hoạch và Đầu tƣ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

-  Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy xác nhận về việc doanh nghiệp, 

chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh 

doanh, giấy xác nhận về việc doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa 

điểm kinh doanh đăng ký tiếp tục kinh doanh trƣớc thời hạn đã thông báo. 

- Trƣờng hợp doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh, Phòng Đăng 

ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp và tình trạng của tất 

cả các chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp 

trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng tạm 

ngừng kinh doanh.  

- Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp 

đồng thời với tình trạng của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh 

trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

h) Phí, lệ phí: Miễn phí. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trƣớc thời 

hạn đã thông báo của doanh nghiệp/chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh 

doanh (Phụ lục II-19, Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:  

(i) Doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh 

nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đặt trụ sở chậm nhất 

03 ngày làm việc trƣớc ngày tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh 

trƣớc thời hạn đã thông báo. Trƣờng hợp doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng 

đại diện, địa điểm kinh doanh có nhu cầu tiếp tục tạm ngừng kinh doanh sau khi 

hết thời hạn đã thông báo thì phải thông báo cho Phòng Đăng ký kinh doanh 

chậm nhất 03 ngày làm việc trƣớc ngày tiếp tục tạm ngừng kinh doanh. Thời 

hạn tạm ngừng kinh doanh của mỗi lần thông báo không đƣợc quá một năm. 

(ii) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đƣợc tiếp nhận để nhập thông tin vào Hệ 

thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau: 

- Có đủ giấy tờ theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP; 

- Có địa chỉ liên lạc của ngƣời nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; 

- Đã nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định. 
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(iii) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đƣợc chấp thuận khi 

có đầy đủ các yêu cầu sau: 

- Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó đƣợc kê khai đầy đủ 

theo quy định nhƣ hồ sơ bằng bản giấy và đƣợc thể hiện dƣới dạng văn bản điện 

tử. Tên văn bản điện tử phải đƣợc đặt tƣơng ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ 

bằng bản giấy. Ngƣời có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp, 

thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài hoặc cá nhân 

khác ký tên trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có thể sử dụng chữ ký số để ký 

trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và quét (scan) 

văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị định số 

01/2021/NĐ-CP; 

- Các thông tin đăng ký doanh nghiệp đƣợc kê khai trên cổng thông tin 

quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải đầy đủ và chính xác theo các thông tin 

trong hồ sơ bằng bản giấy; có bao gồm thông tin về số điện thoại, thƣ điện tử 

của ngƣời nộp hồ sơ; 

- Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử phải đƣợc xác 

thực bằng chữ ký số hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của ngƣời có thẩm 

quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ngƣời có 

thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ủy quyền thực hiện thủ 

tục đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký 

doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có các giấy tờ, tài liệu 

quy định tại Điều 12 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP. 

(iv) Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng 

ký doanh nghiệp. Việc đóng dấu đối với các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký 

doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh 

nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục II-19 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  
 TÊN DOANH NGHIỆP 

 

Số: ………….. 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

……, ngày…… tháng…… năm …… 

THÔNG BÁO 

Về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh  

trƣớc thời hạn đã thông báo của doanh nghiệp/ 

chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phƣớc 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ...................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  .................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số 

doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ……… 

1. Trường hợp tạm ngừng kinh doanh
5
: 

a) Đối với doanh nghiệp: 

Đăng ký tạm ngừng kinh doanh kể từ ngày….tháng….năm…… đến hết 

ngày….tháng….năm…… 

Lý do tạm ngừng:  .........................................................................................  

Sau khi doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, đề nghị Phòng Đăng ký 

kinh doanh chuyển tình trạng của tất cả các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa 

điểm kinh doanh của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp sang tình trạng “Tạm ngừng kinh doanh”. 

b) Đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: 

Đăng ký tạm ngừng kinh doanh kể từ ngày … tháng … năm … đến hết 

ngày … tháng … năm … đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh 

doanh sau: 

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in 

hoa)  .........................................................................................................................  

Mã số/Mã số thuế của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:  ........  

                                                           
5
 Doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, chi nhánh/văn phòng đại 

diện/địa điểm kinh doanh đã đăng ký chậm nhất 03 ngày trƣớc khi tạm ngừng kinh doanh. 
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Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (chỉ kê khai nếu không có mã số 

chi nhánh/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ……… 

Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký tạm ngừng 

kinh doanh địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh): 

Tên chi nhánh:  ................................................................................................  

Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh:  ..................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (chỉ kê khai nếu không có mã số 

chi nhánh/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ……… 

Lý do tạm ngừng:  ...........................................................................................  

2. Trường hợp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo
6
: 

a) Đối với doanh nghiệp: 

Đăng ký tiếp tục kinh doanh kể từ ngày….tháng….năm…… 

Lý do tiếp tục kinh doanh:  .............................................................................  

Sau khi doanh nghiệp tiếp tục kinh doanh trƣớc thời hạn đã thông báo, đề 

nghị Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng của các chi nhánh/văn phòng 

đại diện/địa điểm kinh doanh sau đây của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng “Đang hoạt động”: 

 Tất cả các chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp. 

 Một hoặc một số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: 

- Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: 

Mã số/Mã số thuế của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:  .  

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (chỉ kê khai nếu không có mã số 

chi nhánh/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ……… 

b) Đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: 

Đăng ký tiếp tục kinh doanh kể từ ngày….tháng….năm…… đối với chi 

nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau: 

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ 

in hoa):  ........................................................................................................  

Mã số/Mã số thuế của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:  ........  

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (trường hợp không có mã số chi 

nhánh/mã số thuế): ………… Ngày cấp:  ..... / ...... / ......  Nơi cấp:  ........................  

                                                           
6
 Doanh nghiệp gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp, chi nhánh/văn phòng đại 

diện/địa điểm kinh doanh đã đăng ký chậm nhất 03 ngày trƣớc khi tiếp tục kinh doanh trƣớc thời hạn đã thông báo. 
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Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký tiếp tục 

kinh doanh trước thời hạn đã thông báo của địa điểm kinh doanh trực thuộc 

chi nhánh): 

Tên chi nhánh:  ..............................................................................................  

Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh: ................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (trường hợp không có mã số 

chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh): …… Ngày cấp:  .... / .... / .... Nơi cấp:  ..............  

Lý do tiếp tục kinh doanh:  ...........................................................................  

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính 

hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này. 

Ngƣời ký tại Thông báo này cam kết là ngƣời có quyền và nghĩa vụ thực 

hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 
 

 
NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA DOANH NGHIỆP/ 

NGƢỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH 

(Ký và ghi họ tên)
7
 

                                                           
7
 - Trƣờng hợp tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trƣớc thời hạn đã thông báo đối với doanh 

nghiệp, chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp, ngƣời đại diện theo pháp 

luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này. 

- Trƣờng hợp tạm ngừng kinh doanh/Tiếp tục kinh doanh trƣớc thời hạn đã thông báo đối với địa điểm 

kinh doanh trực thuộc chi nhánh, ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp hoặc ngƣời đứng đầu chi nhánh 

ký trực tiếp vào phần này. 

- Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời 

đƣợc chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 
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70. Giải thể doanh nghiệp. Mã số TTHC: 2.002023.000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

Thủ tục giải thể doanh nghiệp trong trƣờng hợp quy định tại các điểm a, b 

và c khoản 1 Điều 207 của Luật Doanh nghiệp đƣợc thực hiện nhƣ sau: 

Bước 1: Thông báo việc giải thể doanh nghiệp tới Phòng đăng ký kinh 

doanh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính  

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày thông qua nghị quyết, quyết 

định giải thể quy định tại khoản 1 Điều 208 Luật Doanh nghiệp, doanh nghiệp 

gửi thông báo về việc giải thể doanh nghiệp đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi 

doanh nghiệp đặt trụ sở chính.  

- Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc thông báo về 

việc giải thể doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh phải đăng tải các giấy tờ 

quy định tại khoản 1 Điều 70 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP và thông báo tình 

trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về 

đăng ký doanh nghiệp, chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở 

dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đang làm thủ tục giải 

thể và gửi thông tin về việc giải thể của doanh nghiệp cho Cơ quan thuế. Doanh 

nghiệp thực hiện thủ tục hoàn thành nghĩa vụ thuế với Cơ quan thuế theo quy 

định của Luật Quản lý thuế. 

Bước 2: Sau khi thanh toán hết các khoản nợ, doanh nghiệp nộp hồ sơ 

đăng ký giải thể đến Phòng đăng ký kinh doanh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ 

sở chính 

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày thanh toán hết các khoản nợ 

của doanh nghiệp, doanh nghiệp gửi hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp đến 

Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.  

- Trƣớc khi nộp hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp, doanh nghiệp phải 

thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm 

kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, 

văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. 

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp, Phòng Đăng ký 

kinh doanh gửi thông tin về việc doanh nghiệp đăng ký giải thể cho Cơ quan 

thuế. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc thông tin của 

Phòng Đăng ký kinh doanh, Cơ quan thuế gửi ý kiến về việc hoàn thành nghĩa 

vụ nộp thuế của doanh nghiệp đến Phòng đăng ký kinh doanh. Trong thời hạn 

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp, Phòng 

Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể nếu không 

nhận đƣợc ý kiến từ chối của Cơ quan thuế, đồng thời ra thông báo về việc giải 

thể của doanh nghiệp. 
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- Sau thời hạn 180 ngày kể từ ngày Phòng Đăng ký kinh doanh nhận đƣợc 

thông báo kèm theo nghị quyết, quyết định giải thể của doanh nghiệp mà Phòng 

Đăng ký kinh doanh không nhận đƣợc hồ sơ đăng ký giải thể của doanh nghiệp 

và ý kiến phản đối bằng văn bản của bên có liên quan, Phòng Đăng ký kinh 

doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể, gửi thông tin về việc giải 

thể của doanh nghiệp cho Cơ quan thuế, đồng thời ra thông báo về việc giải thể 

của doanh nghiệp trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn 

nêu trên. 

Cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính theo 01 trong các cách thức 

nhƣ sau: 

* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 

- Bƣớc 1: Ngƣời nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác 

thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí 

đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Bƣớc 2: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, ngƣời 

nộp hồ sơ sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng 

thông tin điện tử. 

- Bƣớc 3: Trong thời gian 01 ngày làm việc (đối với bƣớc Thông báo việc 

giải thể doanh nghiệp), 05 ngày làm việc (đối với bƣớc đăng ký giải thể doanh 

nghiệp), trƣờng hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng 

ký kinh doanh thực hiện cấp đăng ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh 

nghiệp về việc cấp đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đủ điều kiện 

cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng 

thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh 

doanh: 

- Bƣớc 1: Ngƣời nộp hồ sơ sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê 

khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo 

quy trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn) . Trƣờng hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng 

ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh 

doanh, văn bản ủy quyền phải có thông tin liên hệ của ngƣời ủy quyền để xác 

thực việc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử. 

- Bƣớc 2: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời nộp hồ sơ sẽ 

nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện 

tử. 
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- Bƣớc 3: Trong thời gian 01 ngày làm việc (đối với bƣớc Thông báo việc 

giải thể doanh nghiệp), 05 ngày làm việc (đối với bƣớc đăng ký giải thể doanh 

nghiệp), Phòng Đăng ký kinh doanh cấp đăng ký doanh nghiệp cho doanh 

nghiệp trong trƣờng hợp hồ sơ đủ điều kiện và thông báo cho doanh nghiệp về 

việc cấp đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đủ điều kiện, Phòng 

Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp 

để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

b) Cách thức thực hiện:  

Ngƣời thành lập doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ủy quyền thực hiện đăng 

ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo phƣơng thức Đăng ký 

doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử tại: Địa chỉ: 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ:  

Giải thể doanh nghiệp: 

*Thủ tục Thông báo giải thể doanh nghiệp 

(i) Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp; 

(ii) Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối 

với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của 

Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở 

hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc giải thể 

doanh nghiệp; 

(iii) Phƣơng án giải quyết nợ (nếu có). 

*Thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp 

(i) Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp; 

(ii) Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã 

thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho ngƣời lao động sau khi 

quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có); 

Trường hợp giải thể đối với doanh nghiệp xã hội còn số dư tài sản hoặc 

tài chính đối với nguồn viện trợ, tài trợ đã nhận: 

*Thủ tục Thông báo giải thể doanh nghiệp 

(i) Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp; 

(ii) Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối 

với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của 

Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở 
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hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc giải thể 

doanh nghiệp; 

(iii) Phƣơng án giải quyết nợ (nếu có). 

*Thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp 

(i) Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp; 

(ii) Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã 

thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho ngƣời lao động sau khi 

quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có); 

(iii) Bản sao tài liệu về việc xử lý số dƣ tài sản hoặc tài chính đối với 

nguồn viện trợ, tài trợ mà doanh nghiệp xã hội đã nhận. 

Trường hợp doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng 

nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy 

tờ có giá trị pháp lý tương đương đăng ký giải thể: 

*Thủ tục Thông báo giải thể doanh nghiệp 

(i) Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp; 

(ii) Nghị quyết, quyết định và biên bản họp của Hội đồng thành viên đối 

với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, của 

Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của chủ sở 

hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc giải thể 

doanh nghiệp; 

(iii) Phƣơng án giải quyết nợ (nếu có). 

(iii) Bản sao Giấy phép đầu tƣ, Giấy chứng nhận đầu tƣ (đồng thời là Giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tƣơng đƣơng; 

bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế của doanh nghiệp. 

*Thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp 

(i) Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp; 

(ii) Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã 

thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho ngƣời lao động sau khi 

quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có). 

Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy 

quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo 

quy định sau đây: 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá 

nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ 
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pháp lý của cá nhân đƣợc ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải 

công chứng, chứng thực. 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung 

cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký 

doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ 

tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân 

ngƣời đƣợc giới thiệu. 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bƣu chính không 

phải là bƣu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy 

quyền thực hiện nhƣ Trƣờng hợp ủy quyền cho tổ chức. 

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết:  

- Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc thông báo về 

việc giải thể doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh phải đăng tải các giấy tờ 

quy định tại khoản 1 Điều 70 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP và thông báo tình 

trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia về 

đăng ký doanh nghiệp, chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở 

dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đang làm thủ tục giải 

thể và gửi thông tin về việc giải thể của doanh nghiệp cho Cơ quan thuế.  

Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký giải thể 

doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh 

nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đã 

giải thể nếu không nhận đƣợc ý kiến từ chối của Cơ quan thuế, đồng thời ra 

thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - 

Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế 

hoạch và Đầu tƣ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

- Phòng Đăng ký kinh doanh phải đăng tải các giấy tờ quy định tại khoản 

1 Điều 70 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP và thông báo tình trạng doanh nghiệp 

đang làm thủ tục giải thể trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, 

chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về 

đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đang làm thủ tục giải thể và gửi thông tin 

về việc giải thể của doanh nghiệp cho Cơ quan thuế.  
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- Thông báo về việc doanh nghiệp giải thể/Chấm dứt tồn tại/Thông báo về 

việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.  

h) Lệ phí: Miễn lệ phí (Thông tƣ số 47/2019/TT-BTC). 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp (Phụ lục II-22, Thông tƣ số 

01/2021/TT-BKHĐT) 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: 

(i) Trƣớc khi thực hiện thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp, doanh 

nghiệp phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động các chi nhánh, văn phòng đại diện, 

địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt 

chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. 

(ii) Doanh nghiệp chỉ đƣợc giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản 

nợ, nghĩa vụ tài sản khác và không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Tòa 

án hoặc Trọng tài.  

(iii) Đối với doanh nghiệp sử dụng con dấu do cơ quan công an cấp, 

doanh nghiệp có trách nhiệm trả con dấu, Giấy chứng nhận đã đăng ký mẫu con 

dấu cho cơ quan công an theo quy định khi làm thủ tục giải thể. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh 

nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục II-22 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  
 TÊN DOANH NGHIỆP 

 

Số: ………….. 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

……, ngày…… tháng…… năm …… 

THÔNG BÁO 

Về việc giải thể doanh nghiệp 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phƣớc 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ...................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  .................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số 

doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ……… 

Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp nhƣ sau: 

Trường hợp doanh nghiệp gửi Nghị quyết/Quyết định giải thể đến Phòng 

Đăng ký kinh doanh theo quy định tại khoản 3 Điều 208 Luật Doanh nghiệp thì ghi: 

Nghị quyết/Quyết định giải thể số:  ......... ngày  ..... / .... /......  

Lý do giải thể:  ..............................................................................................  

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo tình trạng doanh nghiệp 

đang làm thủ tục giải thể, đăng tải Nghị quyết/Quyết định giải thể và Biên bản 

họp (nếu có), phƣơng án giải quyết nợ (nếu có) trên Cổng thông tin quốc gia về 

đăng ký doanh nghiệp. 

Trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký giải thể đến Phòng Đăng ký 

kinh doanh theo quy định tại khoản 1 Điều 210 Luật Doanh nghiệp thì ghi: 

Doanh nghiệp đã thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và 

không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Toà án hoặc Trọng tài theo quy 

định tại khoản 2 Điều 207 Luật Doanh nghiệp. Đề nghị Phòng Đăng ký kinh 

doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể.  

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính 

hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này. 

Ngƣời ký tại Thông báo này cam kết là ngƣời có quyền và nghĩa vụ thực 

hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 
 

 NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA DOANH NGHIỆP 
(Ký và ghi họ tên)

1
 

                                                           
1
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.  

Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời đƣợc 

chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 
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71. Giải thể doanh nghiệp trong trƣờng hợp bị thu hồi Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án. Mã số 

TTHC: 2.002022.000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

Việc giải thể doanh nghiệp trong trƣờng hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án đƣợc thực hiện theo 

trình tự, thủ tục sau đây: 

- Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định thu hồi Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc nhận đƣợc quyết định của Tòa án đã có 

hiệu lực pháp luật, Phòng Đăng ký kinh doanh đăng tải quyết định và thông báo 

tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia 

về đăng ký doanh nghiệp, chuyển tình trạng của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đang làm thủ tục giải thể 

và gửi thông tin về việc giải thể doanh nghiệp cho Cơ quan thuế, trừ trƣờng hợp 

doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để thực hiện 

biện pháp cƣỡng chế theo đề nghị của Cơ quan quản lý thuế. 

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đƣợc quyết định thu hồi Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp 

luật, doanh nghiệp phải triệu tập họp để quyết định giải thể. Nghị quyết, quyết 

định giải thể và bản sao quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp hoặc quyết định của Tòa án có hiệu lực pháp luật phải đƣợc gửi đến Cơ 

quan đăng ký kinh doanh, cơ quan thuế, ngƣời lao động trong doanh nghiệp và 

phải đƣợc niêm yết công khai tại trụ sở chính, chi nhánh, văn phòng đại diện của 

doanh nghiệp. Đối với trƣờng hợp pháp luật yêu cầu phải đăng báo thì nghị 

quyết, quyết định giải thể doanh nghiệp phải đƣợc đăng ít nhất trên 01 tờ báo in 

hoặc báo điện tử trong 03 số liên tiếp. 

- Trƣờng hợp doanh nghiệp còn nghĩa vụ tài chính chƣa thanh toán thì 

phải đồng thời gửi kèm theo nghị quyết, quyết định giải thể của doanh nghiệp, 

phƣơng án giải quyết nợ đến các chủ nợ, ngƣời có quyền lợi và nghĩa vụ có liên 

quan. Thông báo phải có tên, địa chỉ của chủ nợ; số nợ, thời hạn, địa điểm và 

phƣơng thức thanh toán số nợ đó; cách thức và thời hạn giải quyết khiếu nại của 

chủ nợ;. 

Cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính theo 01 trong các cách thức 

nhƣ sau: 

* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 

- Bƣớc 1: Ngƣời nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác 

thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử theo quy trình trên 

cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=268756
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- Bƣớc 2: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời nộp hồ sơ sẽ 

nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ qua mạng thông tin điện tử. Trƣờng hợp hồ sơ 

chƣa đủ điều kiện, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng thông tin 

điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.  

- Bƣớc 3: Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp, Phòng 

Đăng ký kinh doanh gửi thông tin về việc doanh nghiệp đăng ký giải thể cho Cơ 

quan thuế. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc thông tin của 

Phòng Đăng ký kinh doanh, Cơ quan thuế gửi ý kiến về việc hoàn thành nghĩa 

vụ nộp thuế của doanh nghiệp đến Phòng đăng ký kinh doanh. Trong thời hạn 

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp, Phòng 

Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể nếu không 

nhận đƣợc ý kiến từ chối của Cơ quan thuế, đồng thời ra thông báo về việc giải 

thể của doanh nghiệp. 

- Bƣớc 4: Sau thời hạn 180 ngày kể từ ngày Phòng Đăng ký kinh doanh 

thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin 

quốc gia về đăng ký doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận 

đƣợc hồ sơ đăng ký giải thể của doanh nghiệp và ý kiến phản đối của bên có liên 

quan bằng văn bản, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của 

doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình 

trạng đã giải thể, gửi thông tin về việc giải thể của doanh nghiệp cho Cơ quan 

thuế, đồng thời ra thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp trong thời hạn 03 

ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên. 

* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh 

doanh: 

- Bƣớc 1: Ngƣời nộp hồ sơ sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê 

khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký xác thực hồ sơ đăng ký giải thể doanh 

nghiệp qua mạng thông tin điện tử theo quy trình trên cổng thông tin quốc gia về 

đăng ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn) . Trƣờng hợp ủy quyền 

thực hiện thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử sử 

dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh, văn bản ủy quyền phải có thông tin liên hệ 

của ngƣời ủy quyền để xác thực việc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng 

thông tin điện tử. 

- Bƣớc 2: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời nộp hồ sơ sẽ 

nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ qua mạng thông tin điện tử. Trƣờng hợp hồ sơ 

chƣa đủ điều kiện, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng thông tin 

điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.  

- Bƣớc 3: Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp, Phòng 

Đăng ký kinh doanh gửi thông tin về việc doanh nghiệp đăng ký giải thể cho Cơ 

quan thuế. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc thông tin của 
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Phòng Đăng ký kinh doanh, Cơ quan thuế gửi ý kiến về việc hoàn thành nghĩa 

vụ nộp thuế của doanh nghiệp đến Phòng đăng ký kinh doanh. Trong thời hạn 

05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký giải thể doanh nghiệp, Phòng 

Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể nếu không 

nhận đƣợc ý kiến từ chối của Cơ quan thuế, đồng thời ra thông báo về việc giải 

thể của doanh nghiệp. 

- Bƣớc 4: Sau thời hạn 180 ngày kể từ ngày Phòng Đăng ký kinh doanh 

thông báo tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin 

quốc gia về đăng ký doanh nghiệp mà Phòng Đăng ký kinh doanh không nhận 

đƣợc hồ sơ đăng ký giải thể của doanh nghiệp và ý kiến phản đối của bên có liên 

quan bằng văn bản, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của 

doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình 

trạng đã giải thể, gửi thông tin về việc giải thể của doanh nghiệp cho Cơ quan 

thuế, đồng thời ra thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp trong thời hạn 03 

ngày làm việc kể từ ngày kết thúc thời hạn nêu trên. 

b) Cách thức thực hiện:  

Ngƣời thành lập doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ủy quyền thực hiện đăng 

ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo phƣơng thức Đăng ký 

doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử tại: Địa chỉ: 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ:  

Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án 

(i) Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp; 

(ii) Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã 

thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho ngƣời lao động sau khi 

quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có); 

Giải thể doanh nghiệp trong trường hợp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp hoặc theo quyết định của Tòa án đối với doanh nghiệp xã hội: 

Trƣờng hợp doanh nghiệp xã hội còn số dƣ tài sản hoặc tài chính đối với nguồn 

viện trợ, tài trợ đã nhận, thì hồ sơ giải thể phải có thêm bản sao tài liệu về việc 

xử lý số dƣ tài sản hoặc tài chính đối với nguồn viện trợ, tài trợ mà doanh 

nghiệp xã hội đã nhận: 

(i) Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp; 

(ii) Báo cáo thanh lý tài sản doanh nghiệp; danh sách chủ nợ và số nợ đã 
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thanh toán, gồm cả thanh toán hết các khoản nợ về thuế và nợ tiền đóng bảo 

hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho ngƣời lao động sau khi 

quyết định giải thể doanh nghiệp (nếu có); 

(iii) Bản sao tài liệu về việc xử lý số dƣ tài sản hoặc tài chính đối với 

nguồn viện trợ, tài trợ mà doanh nghiệp xã hội đã nhận. 

Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy 

quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo 

quy định sau đây: 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá 

nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ 

pháp lý của cá nhân đƣợc ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải 

công chứng, chứng thực. 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung 

cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký 

doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ 

tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân 

ngƣời đƣợc giới thiệu. 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bƣu chính không 

phải là bƣu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy 

quyền thực hiện nhƣ Trƣờng hợp ủy quyền cho tổ chức. 

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết:  

- Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày ra quyết định thu hồi Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc nhận đƣợc quyết định của Tòa án đã có 

hiệu lực pháp luật, Phòng Đăng ký kinh doanh đăng tải quyết định và thông báo 

tình trạng doanh nghiệp đang làm thủ tục giải thể trên Cổng thông tin quốc gia 

về đăng ký doanh nghiệp, chuyển tình trạng của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đang làm thủ tục giải thể 

và gửi thông tin về việc giải thể doanh nghiệp cho Cơ quan thuế, trừ trƣờng hợp 

doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp để thực hiện 

biện pháp cƣỡng chế theo đề nghị của Cơ quan quản lý thuế. 

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ đăng ký giải thể 

doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh chuyển tình trạng pháp lý của doanh 

nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đã 

giải thể nếu không nhận đƣợc ý kiến từ chối của Cơ quan thuế, đồng thời ra 

thông báo về việc giải thể của doanh nghiệp. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức. 
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e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - 

Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế 

hoạch và Đầu tƣ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

- Thông báo về việc doanh nghiệp giải thể/Chấm dứt tồn tại/Thông báo về 

việc sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. 

h) Phí, lệ phí:  Miễn lệ phí (Thông tƣ số 47/2019/TT-BTC). 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp (Phụ lục II-22, Thông tƣ số 

01/2021/TT-BKHĐT) 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:  

(i) Trƣớc khi thực hiện thủ tục đăng ký giải thể doanh nghiệp, doanh 

nghiệp phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động các chi nhánh, văn phòng đại diện, 

địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp tại Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt 

chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. 

(ii) Doanh nghiệp chỉ đƣợc giải thể khi bảo đảm thanh toán hết các khoản 

nợ và nghĩa vụ tài sản khác và doanh nghiệp không trong quá trình giải quyết 

tranh chấp tại Tòa án hoặc cơ quan trọng tài. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh 

nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục II-22 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  
 TÊN DOANH NGHIỆP 

 

Số: ………….. 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

……, ngày…… tháng…… năm …… 

THÔNG BÁO 

Về việc giải thể doanh nghiệp 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phƣớc 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ...................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  .................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số 

doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ……… 

Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp nhƣ sau: 

Trường hợp doanh nghiệp gửi Nghị quyết/Quyết định giải thể đến Phòng 

Đăng ký kinh doanh theo quy định tại khoản 3 Điều 208 Luật Doanh nghiệp thì ghi: 

Nghị quyết/Quyết định giải thể số:  ......... ngày  ..... / .... /......  

Lý do giải thể:  ..............................................................................................  

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo tình trạng doanh nghiệp 

đang làm thủ tục giải thể, đăng tải Nghị quyết/Quyết định giải thể và Biên bản 

họp (nếu có), phƣơng án giải quyết nợ (nếu có) trên Cổng thông tin quốc gia về 

đăng ký doanh nghiệp. 

Trường hợp doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký giải thể đến Phòng Đăng ký 

kinh doanh theo quy định tại khoản 1 Điều 210 Luật Doanh nghiệp thì ghi: 

Doanh nghiệp đã thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ tài sản khác và 

không trong quá trình giải quyết tranh chấp tại Toà án hoặc Trọng tài theo quy 

định tại khoản 2 Điều 207 Luật Doanh nghiệp. Đề nghị Phòng Đăng ký kinh 

doanh cập nhật tình trạng pháp lý của doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia 

về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng đã giải thể.  

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính 

hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này. 

Ngƣời ký tại Thông báo này cam kết là ngƣời có quyền và nghĩa vụ thực 

hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 
 

 NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA DOANH NGHIỆP 
(Ký và ghi họ tên)

2
 

                                                           
2
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.  

Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời đƣợc 

chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 
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72. Chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm 

kinh doanh. Mã số TTHC: 2.002020.000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

- Trƣớc khi thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, 

địa điểm kinh doanh thì doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện phải đăng 

ký với Cơ quan thuế để hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của pháp 

luật về thuế. 

- Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày quyết định chấm dứt hoạt động chi 

nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, doanh nghiệp nộp Thông báo 

về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh 

đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm 

kinh doanh.  

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại 

diện, địa điểm kinh doanh, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông tin về việc chi 

nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh chấm dứt hoạt động cho Cơ 

quan thuế. Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc thông tin của 

Phòng Đăng ký kinh doanh, Cơ quan thuế gửi ý kiến về việc hoàn thành nghĩa 

vụ nộp thuế của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đến Phòng 

đăng ký kinh doanh. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ 

chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, Phòng 

Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại 

diện, địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

nếu không nhận đƣợc ý kiến từ chối của Cơ quan thuế, đồng thời ra thông báo 

về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. 

- Việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh 

nghiệp ở nƣớc ngoài thực hiện theo quy định của pháp luật nƣớc đó. Trong thời 

hạn 30 ngày kể từ ngày chính thức chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại 

diện ở nƣớc ngoài, doanh nghiệp gửi thông báo bằng văn bản về việc chấm dứt 

hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp ở nƣớc ngoài đến 

Phòng Đăng ký kinh doanh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.  

Cá nhân, tổ chức thực hiện thủ tục hành chính theo 01 trong các cách thức 

nhƣ sau: 

* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 

- Bƣớc 1: Ngƣời nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác 

thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử theo quy trình trên 

cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Bƣớc 2: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, ngƣời 

nộp hồ sơ sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng 

thông tin điện tử. 
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- Bƣớc 3: Trƣờng hợp hồ sơ đủ điều kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, 

Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp đăng ký doanh nghiệp và thông báo 

cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đủ 

điều kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo 

qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ.  

Thời gian giải quyết tối đa 02 ngày làm  việc đối với cơ quan thuế và 05 ngày 

làm việc đối với Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh 

doanh: 

- Bƣớc 1: Ngƣời nộp hồ sơ sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê 

khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

qua mạng thông tin điện tử theo quy trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng 

ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn) . Trƣờng hợp ủy quyền thực 

hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử sử dụng Tài 

khoản đăng ký kinh doanh, văn bản ủy quyền phải có thông tin liên hệ của ngƣời 

ủy quyền để xác thực việc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin 

điện tử. 

- Bƣớc 2: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời nộp hồ sơ sẽ 

nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện 

tử. 

- Bƣớc 3: Phòng Đăng ký kinh doanh cấp đăng ký doanh nghiệp cho 

doanh nghiệp trong trƣờng hợp hồ sơ đủ điều kiện và thông báo cho doanh 

nghiệp về việc cấp đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đủ điều kiện, 

Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh 

nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. Thời gian giải quyết tối đa 02 ngày 

làm  việc đối với cơ quan thuế và 05 ngày làm việc đối với Sở Kế hoạch và Đầu 

tƣ 

b) Cách thức thực hiện:  

Ngƣời thành lập doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ủy quyền thực hiện đăng 

ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo phƣơng thức Đăng ký 

doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử tại: Địa chỉ: 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn. 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ:  

Trường hợp chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện ở trong 

nước: 

(i) Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, 

địa điểm kinh doanh; 

(ii) Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành 

viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp 

danh, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của 
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chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc 

chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện.  

Trường hợp chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh ở trong nước: 

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa 

điểm kinh doanh. 

Trường hợp chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện của 

doanh nghiệp ở nước ngoài: 

Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện ở 

nƣớc ngoài. 

Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy 

quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo 

quy định sau đây: 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá 

nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ 

pháp lý của cá nhân đƣợc ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải 

công chứng, chứng thực. 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung 

cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký 

doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ 

tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân 

ngƣời đƣợc giới thiệu. 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bƣu chính không 

phải là bƣu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy 

quyền thực hiện nhƣ Trƣờng hợp ủy quyền cho tổ chức. 

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết:  

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc thông tin của 

Phòng Đăng ký kinh doanh, Cơ quan thuế gửi ý kiến về việc hoàn thành nghĩa 

vụ nộp thuế của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đến Phòng 

đăng ký kinh doanh. Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ 

chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, Phòng 

Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại 

diện, địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

nếu không nhận đƣợc ý kiến từ chối của Cơ quan thuế, đồng thời ra thông báo 

về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh 

Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin của doanh nghiệp trong Cơ 

sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp trong thời hạn 02 ngày làm việc kể 

từ ngày nhận đƣợc thông báo đối với trƣờng hợp chấm dứt hoạt động chi nhánh, 
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văn phòng đại diện của doanh nghiệp ở nƣớc ngoài. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - 

Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế 

hoạch và Đầu tƣ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện chấm dứt hoạt động của chi nhánh, 

văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng 

ký doanh nghiệp nếu không nhận đƣợc ý kiến từ chối của Cơ quan thuế, đồng 

thời ra thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa 

điểm kinh doanh. 

h) Phí, lệ phí: Miễn lệ phí  

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa 

điểm kinh doanh (Phụ lục II-20, Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT); 

- Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện ở 

nƣớc ngoài (trong trƣờng hợp chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện 

ở nƣớc ngoài, Phụ lục II-21, Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: 

(i) Trƣớc khi thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại 

diện, địa điểm kinh doanh thì doanh nghiệp, chi nhánh, văn phòng đại diện phải 

đăng ký với Cơ quan thuế để hoàn thành nghĩa vụ nộp thuế theo quy định của 

pháp luật về thuế 

(ii) Doanh nghiệp có chi nhánh đã chấm dứt hoạt động chịu trách nhiệm 

thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, gồm cả nợ thuế của chi nhánh 

và tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi hợp pháp cho ngƣời 

lao động đã làm việc tại chi nhánh theo quy định của pháp luật. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh 

nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục II-20 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  
 TÊN DOANH NGHIỆP 

 

Số: ………….. 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

……, ngày…… tháng…… năm …… 

THÔNG BÁO  

Về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/ 

địa điểm kinh doanh  

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phƣớc 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ...................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  .................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số 

doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ……… 

Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/ 

địa điểm kinh doanh sau: 

1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng 

chữ in hoa):  ............................................................................................................  

Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh hoặc mã số thuế 

chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:  .............................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động (chỉ kê khai nếu không có mã số 

chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh và mã số thuế chi nhánh/văn 

phòng đại diện/địa điểm kinh doanh): ………………….. 

Ngày cấp:  ...... / ...... / ....... Nơi cấp:  ..............................................................  

2. Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  .....................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..........................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  .......................................  

Tỉnh/Thành phố: ..................................  ..............................................  

Điện thoại (nếu có):  ............................ Fax (nếu có):  ........................  

Email (nếu có):  .................................... Website (nếu có):  .................  

3. Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký chấm 

dứt hoạt động của địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh): 
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Tên chi nhánh:  ..............................................................................................  

Địa chỉ chi nhánh:  ........................................................................................  

Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh: ................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh (trường hợp không có 

mã số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh): ………………….. 

Ngày cấp:  ...... / ...... / ....... Nơi cấp:  ..............................................................  

4. Lý do chấm dứt hoạt động: ....................................................................  

Doanh nghiệp cam kết: 

- Chịu trách nhiệm thực hiện các hợp đồng, thanh toán các khoản nợ, 

nghĩa vụ tài sản khác, tiếp tục sử dụng lao động hoặc giải quyết đủ quyền lợi 

hợp pháp cho ngƣời lao động đã làm việc tại chi nhánh/văn phòng đại diện/địa 

điểm kinh doanh; 

- Hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, 

trung thực của nội dung Thông báo này. 

Ngƣời ký tại Thông báo này cam kết là ngƣời có quyền và nghĩa vụ thực 

hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

 

 
NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA DOANH NGHIỆP/ 

NGƢỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH 

(Ký và ghi họ tên)
3
 

                                                           
3
 - Trƣờng hợp chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh 

nghiệp, ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này. 

- Trƣờng hợp chấm dứt hoạt động địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh, ngƣời đại diện theo pháp 

luật của doanh nghiệp hoặc ngƣời đứng đầu chi nhánh ký trực tiếp vào phần này. 

- Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời 

đƣợc chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục II-21 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  
 TÊN DOANH NGHIỆP 

 

Số: ………….. 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

……, ngày…… tháng…… năm …… 

THÔNG BÁO 

Về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện ở nƣớc ngoài 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phƣớc 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ...................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  .................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số 

doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ……… 

Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện sau: 

1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện 

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in 

hoa):  ........................................................................................................................  

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện viết bằng tiếng nƣớc ngoài (nếu có):  .............  

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện viết tắt (nếu có):  ...................................  

2. Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện:  

 .......................................................................................................................  

Điện thoại (nếu có):  ...................................... Fax (nếu có):  ........................  

Email (nếu có):  .............................................. Website (nếu có):  .................  

3. Số Giấy chứng nhận hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện hoặc 

giấy tờ tƣơng đƣơng khác:  ...................................................................................  

Ngày cấp:  ...... / ...... / ....... Nơi cấp:  ..............................................................  

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính 

hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này. 

Ngƣời ký tại Thông báo này cam kết là ngƣời có quyền và nghĩa vụ thực 

hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

 

 
NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  

CỦA DOANH NGHIỆP 

(Ký và ghi họ tên)
202

 

 

                                                           
202

 Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.  

Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời đƣợc 

chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 
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73. Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp. Mã số TTHC: 

2.002016.000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 

- Bƣớc 1: Ngƣời nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác 

thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử theo quy trình trên 

cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Bƣớc 2: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, ngƣời 

nộp hồ sơ sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng 

thông tin điện tử. 

- Bƣớc 3: Trong thời gian 01 ngày làm việc, trƣờng hợp hồ sơ đủ điều 

kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp đăng 

ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh 

nghiệp. Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đủ điều kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng 

Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp 

để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh 

doanh: 

- Bƣớc 1: Ngƣời nộp hồ sơ sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê 

khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

qua mạng thông tin điện tử theo quy trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng 

ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn) . Trƣờng hợp ủy quyền thực 

hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử sử dụng Tài 

khoản đăng ký kinh doanh, văn bản ủy quyền phải có thông tin liên hệ của ngƣời 

ủy quyền để xác thực việc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin 

điện tử. 

- Bƣớc 2: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời nộp hồ sơ sẽ 

nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện 

tử. 

- Bƣớc 3: Trong thời gian 01 ngày làm việc, Phòng Đăng ký kinh doanh 

cấp đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp trong trƣờng hợp hồ sơ đủ điều 

kiện và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng 

hợp hồ sơ chƣa đủ điều kiện, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua 

mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

b) Cách thức thực hiện:  

Ngƣời thành lập doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ủy quyền thực hiện đăng 

ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo phƣơng thức Đăng ký 
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doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử tại: Địa chỉ: 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ:  

Trường hợp hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng 

nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng 

ký địa điểm kinh doanh: 

Văn bản đề nghị hiệu đính thông tin. 

Trường hợp doanh nghiệp phát hiện nội dung thông tin đăng ký doanh 

nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp bị thiếu hoặc 

chưa chính xác so với bản giấy của Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và 

đăng ký thuế, Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký 

kinh doanh), Giấy phép đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị tương đương, Giấy 

phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán do quá trình chuyển đổi 

dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp: 

(i) Văn bản đề nghị hiệu đính thông tin; 

(ii) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, 

Giấy chứng nhận đầu tƣ (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh), 

Giấy phép đầu tƣ hoặc các giấy tờ có giá trị tƣơng đƣơng, Giấy phép thành lập 

và hoạt động kinh doanh chứng khoán. 

Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy 

quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo 

quy định sau đây: 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá 

nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ 

pháp lý của cá nhân đƣợc ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải 

công chứng, chứng thực. 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung 

cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký 

doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ 

tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân 

ngƣời đƣợc giới thiệu. 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bƣu chính công ích 

thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh 
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nghiệp, nhân viên bƣu chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do 

doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bƣu chính công ích phát hành có chữ ký xác 

nhận của nhân viên bƣu chính và ngƣời có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng 

ký doanh nghiệp. 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bƣu chính không 

phải là bƣu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy 

quyền thực hiện nhƣ Trƣờng hợp ủy quyền cho tổ chức. 

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

đƣợc văn bản đề nghị. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - 

Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế 

hoạch và Đầu tƣ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

- Phòng Đăng ký kinh doanh cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp, Giấy xác nhận thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng 

nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng 

ký địa điểm kinh doanh và các thông tin về đăng ký doanh nghiệp lƣu giữ tại Cơ 

sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp đƣợc hiệu đính. 

- Phòng Đăng ký kinh doanh có trách nhiệm bổ sung, hiệu đính thông tin 

đăng ký doanh nghiệp trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

h) Phí, lệ phí: Miễn lệ phí 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Giấy đề nghị hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp/Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/Giấy 

chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/Giấy chứng nhận 

đăng ký địa điểm kinh doanh/Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký 

hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (Phụ lục II-10, 

Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT); 

- Giấy đề nghị hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp do chuyển đổi 

dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp (Phụ lục II-12, 

Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: Không có 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 
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Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh 

nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 

 

Phụ lục II-10 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  
 TÊN DOANH NGHIỆP 

 

Số: ………….. 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

……, ngày…… tháng…… năm …… 

GIẤY ĐỀ NGHỊ 

Hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy xác nhận 

về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận  

đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/Giấy chứng nhận  

đăng ký địa điểm kinh doanh/Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký 

hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phƣớc 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ....................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ..................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số 

doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ……… 

Đề nghị hiệu đính nội dung thông tin nhƣ sau: 

- Thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy xác nhận về 

việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động chi nhánh/văn phòng đại diện/Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh 

doanh hiện nay là:  ..................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

- Thông tin đã đăng ký trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hiện nay là: ......  

 .................................................................................................................................  
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Do vậy, đề nghị Quý Phòng hiệu đính thông tin trên Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp, Giấy xác nhận về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh 

nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện, Giấy 

chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh theo đúng thông tin trong hồ sơ đăng 

ký doanh nghiệp mà doanh nghiệp đã đăng ký. 

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính 

hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Giấy đề nghị này. 

Ngƣời ký tại Giấy đề nghị này cam kết là ngƣời có quyền và nghĩa vụ thực 

hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 
 
 NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP/ 

NGƢỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH 
(Ký và ghi họ tên)

203
 

Phụ lục II-12 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  
TÊN DOANH NGHIỆP 

 

Số: ………….. 

 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

……., ngày……tháng……năm…… 

GIẤY ĐỀ NGHỊ 

Hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp do chuyển đổi  

dữ liệu vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phƣớc 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): ....................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ..................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số 

doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ……… 

Đề nghị bổ sung, hiệu đính nội dung thông tin nhƣ sau: 

- Thông tin trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp hiện 

nay là: ......................................................................................................................  

                                                           
203

 - Trƣờng hợp hiệu đính thông tin đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hoạt động chi nhánh/văn phòng đại 

diện/địa điểm kinh doanh trực thuộc doanh nghiệp, ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào 

phần này. 

- Trƣờng hợp hiệu đính thông tin của địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh, ngƣời đại diện theo pháp 

luật của doanh nghiệp hoặc ngƣời đứng đầu chi nhánh ký trực tiếp vào phần này. 

- Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời 

đƣợc chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 
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- Thông tin trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế/Giấy 

chứng nhận đầu tƣ (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh)/Giấy 

phép đầu tƣ hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tƣơng đƣơng/Giấy phép thành lập 

và hoạt động kinh doanh chứng khoán (Giấy chứng nhận) hiện nay là:  ...............  

 .................................................................................................................................  

Do vậy, đề nghị Quý Phòng bổ sung, hiệu đính thông tin trong Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo đúng thông tin trên Giấy chứng 

nhận mà doanh nghiệp đã đăng ký. 

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính 

hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Giấy đề nghị này. 

Ngƣời ký tại Giấy đề nghị này cam kết là ngƣời có quyền và nghĩa vụ thực 

hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

 
 
 

 

 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA DOANH NGHIỆP 
(Ký và ghi họ tên)204 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
204

 Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.  

Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời đƣợc 

chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 
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74. Chấm dứt Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trƣờng. Mã số 

TTHC: 2.000368.000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện:   

* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 

- Bƣớc 1: Ngƣời nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác 

thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử theo quy trình trên 

cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Bƣớc 1: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, ngƣời 

nộp hồ sơ sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng 

thông tin điện tử. 

- Bƣớc 3: Trong thời gian 02 ngày làm việc, trƣờng hợp hồ sơ đủ điều 

kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp đăng 

ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh 

nghiệp. Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đủ điều kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng 

Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp 

để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh 

doanh: 

- Bƣớc 1: Ngƣời nộp hồ sơ sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê 

khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

qua mạng thông tin điện tử theo quy trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng 

ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn). Trƣờng hợp ủy quyền thực 

hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử sử dụng Tài 

khoản đăng ký kinh doanh, văn bản ủy quyền phải có thông tin liên hệ của ngƣời 

ủy quyền để xác thực việc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin 

điện tử. 

- Bƣớc 1: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời nộp hồ sơ sẽ 

nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện 

tử. 

- Bƣớc 3: Trong thời gian 02 ngày làm việc, Phòng Đăng ký kinh doanh 

cấp đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp trong trƣờng hợp hồ sơ đủ điều 

kiện và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng 

hợp hồ sơ chƣa đủ điều kiện, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua 

mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

b) Cách thức thực hiện:  
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Ngƣời thành lập doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ủy quyền thực hiện đăng 

ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo phƣơng thức Đăng ký 

doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử tại: Địa chỉ: 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ:  

(i) Thông báo về việc chấm dứt cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi 

trƣờng; 

(ii) Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành 

viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp 

danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định 

của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 

hoặc quyết định của cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền (nếu có) về việc chấm dứt 

Cam kết, trong đó nêu rõ lý do chấm dứt. 

Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy 

quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo 

quy định sau đây: 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá 

nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ 

pháp lý của cá nhân đƣợc ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải 

công chứng, chứng thực. 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung 

cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký 

doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ 

tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân 

ngƣời đƣợc giới thiệu. 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bƣu chính không 

phải là bƣu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy 

quyền thực hiện nhƣ Trƣờng hợp ủy quyền cho tổ chức. 

Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng ký 

doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, nghị quyết, 

quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Việc đóng dấu đối 

với các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định 

của pháp luật có liên quan. 
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* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

đƣợc văn bản đề nghị. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - 

Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế 

hoạch và Đầu tƣ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

 Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật thông tin của doanh nghiệp trong Cơ 

sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và đăng tải các giấy tờ quy định 

trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

h) Lệ phí: Miễn lệ phí đối với trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử 

(Thông tƣ số 47/2019/TT-BTC). 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Thông báo chấm dứt cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trƣờng (Phụ 

lục II-28, Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:  

(i) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đƣợc tiếp nhận để nhập thông tin vào Hệ 

thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau: 

- Có đủ giấy tờ theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP; 

- Có địa chỉ liên lạc của ngƣời nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; 

(ii) Trƣờng hợp chấm dứt Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trƣờng, 

doanh nghiệp xã hội phải gửi thông báo đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi 

doanh nghiệp đặt trụ sở chính trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày quyết 

định chấm dứt. 

(iii) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đƣợc chấp thuận khi 

có đầy đủ các yêu cầu sau:  

- Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó đƣợc kê khai đầy đủ 

theo quy định nhƣ hồ sơ bằng bản giấy và đƣợc thể hiện dƣới dạng văn bản điện 

tử. Tên văn bản điện tử phải đƣợc đặt tƣơng ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ 

bằng bản giấy. Ngƣời có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp 

hoặc cá nhân khác ký tên trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có thể sử dụng chữ 
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ký số để ký trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và 

quét (scan) văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị 

định số 01/2021/NĐ-CP; 

- Các thông tin đăng ký doanh nghiệp đƣợc kê khai trên cổng thông tin 

quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải đầy đủ và chính xác theo các thông tin 

trong hồ sơ bằng bản giấy; có bao gồm thông tin về số điện thoại, thƣ điện tử 

của ngƣời nộp hồ sơ; 

- Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử phải đƣợc xác 

thực bằng chữ ký số hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của ngƣời có thẩm 

quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ngƣời có 

thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ủy quyền thực hiện thủ 

tục đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký 

doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có các giấy tờ, tài liệu 

quy định tại Điều 12 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP. 

(iv)  Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng 

ký doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, nghị 

quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Việc đóng 

dấu đối với các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo 

quy định của pháp luật có liên quan. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh 

nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục II-28 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  
 TÊN DOANH NGHIỆP 

 

Số: ………….. 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

……, ngày…… tháng…… năm …… 

THÔNG BÁO CHẤM DỨT 

CAM KẾT THỰC HIỆN MỤC TIÊU XÃ HỘI, MÔI TRƢỜNG 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phƣớc 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ....................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  .................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số 

doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ……… 

Sau khi đã đọc và nhận thức đƣợc các quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm đối 

với chủ doanh nghiệp, chủ sở hữu, thành viên, cổ đông và doanh nghiệp xã hội 

theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các nghị định hƣớng dẫn thi hành, 

doanh nghiệp thông báo chấm dứt Cam kết thực hiện Mục tiêu xã hội, môi 

trƣờng với lý do nhƣ sau: 

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

Trƣờng hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng tải 

Thông báo này kèm theo bản sao biên bản họp, nghị quyết, quyết định của công 

ty hoặc quyết định của cơ quan nhà nƣớc có thẩm quyền (nếu có) về việc chấm 

dứt Cam kết trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính 

hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này. 

Ngƣời ký tại Thông báo này cam kết là ngƣời có quyền và nghĩa vụ thực 

hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 
 

 NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  

CỦA DOANH NGHIỆP  

(Ký và ghi họ tên)205 

                                                           
205

 Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này. 
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75. Chuyển đổi doanh nghiệp thành doanh nghiệp xã hội. Mã số 

TTHC: 2.000416.000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện:  

* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 

- Bƣớc 1: Ngƣời nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác 

thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí 

đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Bƣớc 2: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, ngƣời 

nộp hồ sơ sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng 

thông tin điện tử. 

- Bƣớc 3: Trong thời gian 02 ngày làm việc, trƣờng hợp hồ sơ đủ điều 

kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp đăng 

ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh 

nghiệp. Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đủ điều kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng 

Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp 

để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh 

doanh: 

- Bƣớc 1: Ngƣời nộp hồ sơ sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê 

khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí đăng ký doanh nghiệp theo quy 

trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn) . Trƣờng hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng 

ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh 

doanh, văn bản ủy quyền phải có thông tin liên hệ của ngƣời ủy quyền để xác 

thực việc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử. 

- Bƣớc 2: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời nộp hồ sơ sẽ 

nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện 

tử. 

- Bƣớc 3: Trong thời gian 02 ngày làm việc, Phòng Đăng ký kinh doanh 

cấp đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp trong trƣờng hợp hồ sơ đủ điều 

kiện và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng 

hợp hồ sơ chƣa đủ điều kiện, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua 

mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

b) Cách thức thực hiện:  
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Ngƣời thành lập doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ủy quyền thực hiện đăng 

ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo phƣơng thức Đăng ký 

doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử tại: Địa chỉ: 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ:  

(i) Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trƣờng do ngƣời đại diện theo 

pháp luật của doanh nghiệp ký; 

(ii) Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành 

viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp 

danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định 

của chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về 

việc thông qua nội dung Cam kết. 

Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy 

quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo 

quy định sau đây: 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá 

nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ 

pháp lý của cá nhân đƣợc ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải 

công chứng, chứng thực. 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung 

cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký 

doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ 

tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân 

ngƣời đƣợc giới thiệu. 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bƣu chính không 

phải là bƣu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy 

quyền thực hiện nhƣ Trƣờng hợp ủy quyền cho tổ chức. 

Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng ký 

doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, nghị quyết, 

quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Việc đóng dấu đối 

với các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định 

của pháp luật có liên quan. 

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 
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d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

đƣợc văn bản đề nghị. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - 

Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế 

hoạch và Đầu tƣ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

h) Lệ phí: Miễn lệ phí đối với trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử 

(Thông tƣ số 47/2019/TT-BTC). 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trƣờng (Phụ lục II-26, Thông tƣ 

số 01/2021/TT-BKHĐT). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:  

(i) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đƣợc tiếp nhận để nhập thông tin vào Hệ 

thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau: 

- Có đủ giấy tờ theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP; 

- Có địa chỉ liên lạc của ngƣời nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; 

- Đã nộp đủ phí, lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định. 

(ii) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đƣợc chấp thuận khi có 

đầy đủ các yêu cầu sau: 

- Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó đƣợc kê khai đầy đủ 

theo quy định nhƣ hồ sơ bằng bản giấy và đƣợc thể hiện dƣới dạng văn bản điện 

tử. Tên văn bản điện tử phải đƣợc đặt tƣơng ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ 

bằng bản giấy. Ngƣời có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp, 

thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài hoặc cá nhân 

khác ký tên trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có thể sử dụng chữ ký số để ký 

trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và quét (scan) 

văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị định số 

01/2021/NĐ-CP; 

- Các thông tin đăng ký doanh nghiệp đƣợc kê khai trên cổng thông tin 

quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải đầy đủ và chính xác theo các thông tin 
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trong hồ sơ bằng bản giấy; có bao gồm thông tin về số điện thoại, thƣ điện tử 

của ngƣời nộp hồ sơ; 

- Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử phải đƣợc xác 

thực bằng chữ ký số hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của ngƣời có thẩm 

quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ngƣời có 

thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ủy quyền thực hiện thủ 

tục đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký 

doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có các giấy tờ, tài liệu 

quy định tại Điều 12 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP. 

(iii) Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng 

ký doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký 

doanh nghiệp. Việc đóng dấu đối với các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký 

doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh 

nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục II-26 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  
 TÊN DOANH NGHIỆP 

 

Số: ………….. 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

……, ngày…… tháng…… năm …… 

CAM KẾT THỰC HIỆN MỤC TIÊU XÃ HỘI, MÔI TRƢỜNG 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phƣớc 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ...................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  .................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số 

doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ……… 

(Không ghi các thông tin về doanh nghiệp trong trường hợp nộp cùng hồ sơ 

đăng ký thành lập doanh nghiệp mới) 

Chúng tôi, những ngƣời ký tên dƣới đây đã đọc và nhận thức đƣợc các 

quyền và nghĩa vụ đối với chủ doanh nghiệp, chủ sở hữu, thành viên, cổ đông và 

doanh nghiệp xã hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các nghị định 

hƣớng dẫn thi hành; và thực hiện đúng và đầy đủ các hoạt động vì Mục tiêu xã 

hội, môi trƣờng nhƣ cam kết sau đây: 

1. Mục tiêu xã hội, môi trƣờng và phƣơng thức giải quyết: 

(Doanh nghiệp có thể điền nội dung trong Bản cam kết này hoặc viết thành văn 

bản riêng rồi đính kèm Bản cam kết này) 

Các vấn đề xã hội, môi trƣờng mà 

doanh nghiệp nhằm giải quyết 

Phƣơng thức, cách thức kinh doanh của 

doanh nghiệp 

(Miêu tả các vấn đề bất cập về xã 

hội, môi trường mà doanh nghiệp 

mong muốn giải quyết thông qua 

các hoạt động kinh doanh) 

 (Miêu tả cách thức, phương thức kinh 

doanh mà doanh nghiệp dự kiến tiến hành, 

như: sản phẩm, dịch vụ là gì, doanh thu 

đến từ đâu? Có thể nêu các chỉ số kinh tế, 

xã hội, môi trường (định tính/định lượng) 

dự kiến đạt được? Nêu nhóm đối tượng 

hưởng lợi. Lý giải tại sao hoạt động kinh 

doanh của doanh nghiệp lại góp phần giải 

quyết các vấn đề xã hội, môi trường như 

miêu tả tại cột bên.) 
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2. Thời hạn thực hiện các hoạt động nhằm Mục tiêu giải quyết các vấn đề 

xã hội, môi trƣờng: 

(Doanh nghiệp đánh dấu vào 1 trong 2 lựa chọn) 

  Không thời hạn. 

  …………..năm kể từ [ngày/tháng/năm]: .... /..../………... 

3. Mức lợi nhuận hằng năm doanh nghiệp giữ lại để tái đầu tƣ cho các Mục 

tiêu xã hội, môi trƣờng đã đăng ký: 
(Theo điểm c khoản 1 Điều 10 Luật Doanh nghiệp thì doanh nghiệp phải giữ lại 

ít nhất 51% tổng lợi nhuận sau thuế hằng năm của doanh nghiệp để tái đầu tư 

nhằm thực hiện mục tiêu đã đăng ký). 

Doanh nghiệp giữ lại: ……………………..% tổng lợi nhuận (trong trƣờng hợp 

doanh nghiệp có lợi nhuận). 

4. Nguyên tắc và phƣơng thức xử lý số dƣ tài trợ, viện trợ khi doanh nghiệp 

giải thể hoặc hết hạn cam kết thực hiện Mục tiêu xã hội, môi trƣờng trong 

trƣờng hợp doanh nghiệp có nhận viện trợ, tài trợ: 

 .................................................................................................................................    

Trƣờng hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng 

tải Cam kết này trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính 

hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Cam kết này. 
 

NGƢỜI CAM KẾT  

(Ký và ghi họ tên)1  

 

  

                                                           
1
 1. Trƣờng hợp bản Cam kết này nộp cùng hồ sơ đăng ký doanh nghiệp mới thì những ngƣời ký cam kết là: 

a. Đối với doanh nghiệp tƣ nhân: Chủ doanh nghiệp tƣ nhân. 

b. Đối với công ty hợp danh: Các thành viên hợp danh. 

c. Đối với công ty trách nhiệm hữu hạn: 

- Các thành viên là cá nhân; 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật hoặc ngƣời đại diện theo ủy quyền đối với thành viên là tổ chức. 

d. Đối với công ty cổ phần. 

- Cổ đông sáng lập là cá nhân. Cổ đông khác là cá nhân, nếu cổ đông này đồng ý với nội dung cam kết 

trên và mong muốn ký vào bản cam kết này cùng với cổ đông sáng lập; 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật hoặc ngƣời đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông sáng lập là tổ chức;  

- Ngƣời đại diện theo pháp luật hoặc ngƣời đại diện theo ủy quyền đối với cổ đông khác là tổ chức, nếu cổ 

đông này đồng ý với nội dung cam kết trên và mong muốn ký vào bản cam kết này cùng với cổ đông sáng lập. 

2. Trƣờng hợp bản Cam kết này nộp sau khi doanh nghiệp đã đƣợc đăng ký và thành lập, thì ngƣời sau 

đây ký và ghi họ tên: 

- Đối với doanh nghiệp tƣ nhân: Chủ doanh nghiệp tƣ nhân; 

- Đối với công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần: Ngƣời đại diện theo pháp luật. 

3. Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời 

đƣợc chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 
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76. Thông báo thay đổi nội dung Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, 

môi trƣờng của doanh nghiệp xã hội. Mã số TTHC: 2.000375.000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện:   

+ Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 

- Bƣớc 1: Ngƣời nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác 

thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí 

đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Bƣớc 2: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, ngƣời 

nộp hồ sơ sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng 

thông tin điện tử. 

- Bƣớc 3: Trong thời gian 02 ngày làm việc, trƣờng hợp hồ sơ đủ điều 

kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp đăng 

ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh 

nghiệp. Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đủ điều kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng 

Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp 

để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh 

doanh: 

- Bƣớc 1: Ngƣời nộp hồ sơ sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê 

khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí đăng ký doanh nghiệp theo quy 

trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn) . Trƣờng hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng 

ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh 

doanh, văn bản ủy quyền phải có thông tin liên hệ của ngƣời ủy quyền để xác 

thực việc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử. 

- Bƣớc 2: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời nộp hồ sơ sẽ 

nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện 

tử. 

- Bƣớc 3: Trong thời gian 02 ngày làm việc, Phòng Đăng ký kinh doanh 

cấp đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp trong trƣờng hợp hồ sơ đủ điều 

kiện và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng 

hợp hồ sơ chƣa đủ điều kiện, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua 

mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

b) Cách thức thực hiện:  
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Ngƣời thành lập doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ủy quyền thực hiện đăng 

ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo phƣơng thức Đăng ký 

doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử tại: Địa chỉ: 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn. 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ:  

(i) Thông báo thay đổi nội dung Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi 

trƣờng; 

(ii) Cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi trƣờng đã đƣợc sửa đổi, bổ 

sung do ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký; 

(iii) Nghị quyết, quyết định và bản sao biên bản họp Hội đồng thành viên 

đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, công ty hợp danh, 

của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty cổ phần; nghị quyết, quyết định của 

chủ sở hữu công ty đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên về việc 

thông qua nội dung thay đổi của Cam kết. 

Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy 

quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo 

quy định sau đây: 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá 

nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ 

pháp lý của cá nhân đƣợc ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải 

công chứng, chứng thực. 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung 

cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký 

doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ 

tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân 

ngƣời đƣợc giới thiệu. 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bƣu chính không 

phải là bƣu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy 

quyền thực hiện nhƣ Trƣờng hợp ủy quyền cho tổ chức. 

Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng ký 

doanh nghiệp, thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, nghị quyết, 

quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Việc đóng dấu đối 



1184 

 

 

với các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định 

của pháp luật có liên quan. 

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

đƣợc văn bản đề nghị. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - 

Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế 

hoạch và Đầu tƣ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cập nhật thông tin của doanh nghiệp 

trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp và đăng tải Cam kết thực 

hiện mục tiêu xã hội, môi trƣờng đã đƣợc sửa đổi, bổ sung trên Cổng thông tin 

quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

h) Lệ phí: Miễn lệ phí đối với trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử 

(Thông tƣ số 47/2019/TT-BTC). 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Thông báo thay đổi nội dung cam kết thực hiện mục tiêu xã hội, môi 

trƣờng (Phụ lục II-27, Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:  

(i) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đƣợc tiếp nhận để nhập thông tin vào Hệ 

thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau: 

- Có đủ giấy tờ theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP; 

- Có địa chỉ liên lạc của ngƣời nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; 

- Đã nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định. 

(ii) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đƣợc chấp thuận khi có 

đầy đủ các yêu cầu sau: 

- Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó đƣợc kê khai đầy đủ 

theo quy định nhƣ hồ sơ bằng bản giấy và đƣợc thể hiện dƣới dạng văn bản điện 

tử. Tên văn bản điện tử phải đƣợc đặt tƣơng ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ 

bằng bản giấy. Ngƣời có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp, 
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thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài hoặc cá nhân 

khác ký tên trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có thể sử dụng chữ ký số để ký 

trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và quét (scan) 

văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị định số 

01/2021/NĐ-CP; 

- Các thông tin đăng ký doanh nghiệp đƣợc kê khai trên cổng thông tin 

quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải đầy đủ và chính xác theo các thông tin 

trong hồ sơ bằng bản giấy; có bao gồm thông tin về số điện thoại, thƣ điện tử 

của ngƣời nộp hồ sơ; 

- Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử phải đƣợc xác 

thực bằng chữ ký số hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của ngƣời có thẩm 

quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ngƣời có 

thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ủy quyền thực hiện thủ 

tục đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký 

doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có các giấy tờ, tài liệu 

quy định tại Điều 12 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP. 

(iii) Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng 

ký doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký 

doanh nghiệp. Việc đóng dấu đối với các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký 

doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh 

nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục II-27 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  
 TÊN DOANH NGHIỆP 

 

Số: ………….. 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

……, ngày…… tháng…… năm …… 

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NỘI DUNG 

CAM KẾT THỰC HIỆN MỤC TIÊU XÃ HỘI, MÔI TRƢỜNG 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phƣớc 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ....................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  .................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số 

doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ……… 

Chúng tôi, những ngƣời ký tên dƣới đây đã đọc và nhận thức đƣợc các 

quyền và nghĩa vụ đối với chủ doanh nghiệp, chủ sở hữu, thành viên, cổ đông và 

doanh nghiệp xã hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các nghị định 

hƣớng dẫn thi hành; và đăng ký thay đổi nội dung cam kết thực hiện Mục tiêu xã 

hội, môi trƣờng nhƣ sau đây: (Doanh nghiệp chọn và kê khai vào mục tương 

ứng với nội dung thông báo thay đổi) 

Mục tiêu xã hội, môi trƣờng và phƣơng thức giải quyết: 

a. Nội dung các vấn đề xã hội, môi trƣờng mà doanh nghiệp cam kết giải quyết 

 Nội dung đã cam kết lần gần nhất: 

-  

-  

Nội dung cam kết sau khi thay đổi và 

lý do thay đổi: 

-  

-  

b. Phƣơng thức, cách thức kinh doanh của doanh nghiệp 

 Nội dung đã cam kết lần gần nhất: 

-  

-  

Nội dung cam kết sau khi thay đổi và 

lý do thay đổi: 

-  
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-  

 

Thời hạn thực hiện các hoạt động nhằm Mục tiêu giải quyết các vấn đề 

xã hội, môi trƣờng: 

 Thời hạn đã cam kết lần gần nhất: 

 

Thời hạn sau khi thay đổi và lý do 

thay đổi: 

-  

-  

Mức lợi nhuận hằng năm doanh nghiệp giữ lại để tái đầu tƣ cho các  

Mục tiêu xã hội, môi trƣờng đã đăng ký: 

Mức lợi nhuận giữ lại đã cam kết 

lần gần nhất: 

Mức lợi nhuận giữ lại sau khi thay đổi 

và lý do thay đổi:-  

-  

Nguyên tắc và phƣơng thức xử lý số dƣ tài trợ, viện trợ khi doanh nghiệp 

giải thể hoặc hết hạn cam kết thực hiện Mục tiêu xã hội, môi trƣờng  

trong trƣờng hợp doanh nghiệp có nhận viện trợ, tài trợ: 

 Nội dung đã cam kết lần gần nhất: 

-  

-  

Nội dung cam kết sau khi thay đổi và 

lý do thay đổi: 

- -  

Trƣờng hợp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp hợp lệ, đề nghị Quý Phòng đăng 

tải Thay đổi nội dung Cam kết này trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp. 

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính 

hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này. 

Ngƣời ký tại Thông báo này cam kết là ngƣời có quyền và nghĩa vụ thực 

hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 
 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  

CỦA DOANH NGHIỆP  

(Ký và ghi họ tên)206 

                                                           
206

 Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.  

Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời đƣợc 

chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 
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77. Thông báo về việc sáp nhập công ty trong trƣờng hợp sau sáp 

nhập công ty, công ty nhận sáp nhập không thay đổi nội dung đăng ký 

doanh nghiệp. Mã số TTHC: 1.010029.000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện:  

* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 

- Bƣớc 1: Ngƣời nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác 

thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí 

đăng ký doanh nghiệp theo quy trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Bƣớc 2: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, ngƣời 

nộp hồ sơ sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng 

thông tin điện tử. 

- Bƣớc 3: Trong thời gian 02 ngày làm việc, trƣờng hợp hồ sơ đủ điều 

kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp đăng 

ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh 

nghiệp. Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đủ điều kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng 

Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp 

để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh 

doanh: 

- Bƣớc 1: Ngƣời nộp hồ sơ sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê 

khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí đăng ký doanh nghiệp theo quy 

trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn) . Trƣờng hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng 

ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh 

doanh, văn bản ủy quyền phải có thông tin liên hệ của ngƣời ủy quyền để xác 

thực việc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử. 

- Bƣớc 2: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời nộp hồ sơ sẽ 

nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện 

tử. 

- Bƣớc 3: Trong thời gian 02 ngày làm việc, Phòng Đăng ký kinh doanh 

cấp đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp trong trƣờng hợp hồ sơ đủ điều 

kiện và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng 

hợp hồ sơ chƣa đủ điều kiện, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua 

mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=270417
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* Công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp 

Việc đề nghị công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp đƣợc thực hiện tại 

thời điểm doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp.  

b) Cách thức thực hiện:  

Ngƣời thành lập doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ủy quyền thực hiện đăng 

ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo phƣơng thức Đăng ký 

doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử tại: Địa chỉ: 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ:  

(i) Thông báo chấm dứt tồn tại của công ty bị sáp nhập; 

(ii) Hợp đồng sáp nhập theo quy định tại Điều 201 Luật Doanh nghiệp; 

(iii) Nghị quyết, quyết định về việc thông qua hợp đồng sáp nhập và bản 

sao biên bản họp Hội đồng thành viên đối với công ty trách nhiệm hữu hạn hai 

thành viên trở lên, công ty hợp danh, của Đại hội đồng cổ đông đối với công ty 

cổ phần về việc thông qua hợp đồng sáp nhập của công ty nhận sáp nhập. 

Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy 

quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo 

quy định sau đây: 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá 

nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ 

pháp lý của cá nhân đƣợc ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải 

công chứng, chứng thực. 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung 

cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký 

doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ 

tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân 

ngƣời đƣợc giới thiệu. 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bƣu chính không 

phải là bƣu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy 

quyền thực hiện nhƣ Trƣờng hợp ủy quyền cho tổ chức. 

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn/
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d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

đƣợc văn bản đề nghị. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - 

Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế 

hoạch và Đầu tƣ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Chấm dứt tồn tại của công ty bị sáp nhập.  

h) Lệ phí:  

- Miễn lệ phí đối với trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử (Thông tƣ số 

47/2019/TT-BTC). 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp (Phụ 

lục II-5, Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT). 

k)Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:  

(i) Trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày hoàn thành việc sáp nhập 

doanh nghiệp mà nội dung đăng ký doanh nghiệp của công ty nhận sáp nhập 

không thay đổi, công ty nhận sáp nhập gửi thông báo bằng văn bản đến Phòng 

Đăng ký kinh doanh nơi công ty nhận sáp nhập đặt trụ sở chính để thực hiện 

chấm dứt tồn tại của công ty bị sáp nhập. 

(ii) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đƣợc tiếp nhận để nhập thông tin vào Hệ 

thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau: 

- Có đủ giấy tờ theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP; 

- Có địa chỉ liên lạc của ngƣời nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; 

- Đã nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định. 

(iii) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đƣợc chấp thuận khi 

có đầy đủ các yêu cầu sau: 

- Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó đƣợc kê khai đầy đủ 

theo quy định nhƣ hồ sơ bằng bản giấy và đƣợc thể hiện dƣới dạng văn bản điện 

tử. Tên văn bản điện tử phải đƣợc đặt tƣơng ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ 

bằng bản giấy. Ngƣời có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp, 
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thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài hoặc cá nhân 

khác ký tên trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có thể sử dụng chữ ký số để ký 

trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và quét (scan) 

văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị định số 

01/2021/NĐ-CP; 

- Các thông tin đăng ký doanh nghiệp đƣợc kê khai trên cổng thông tin 

quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải đầy đủ và chính xác theo các thông tin 

trong hồ sơ bằng bản giấy; có bao gồm thông tin về số điện thoại, thƣ điện tử 

của ngƣời nộp hồ sơ; 

- Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử phải đƣợc xác 

thực bằng chữ ký số hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của ngƣời có thẩm 

quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ngƣời có 

thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ủy quyền thực hiện thủ 

tục đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký 

doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có các giấy tờ, tài liệu 

quy định tại Điều 12 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP. 

(iv) Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng 

ký doanh nghiệp, nghị quyết, quyết định, biên bản họp trong hồ sơ đăng ký 

doanh nghiệp. Việc đóng dấu đối với các tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký 

doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật có liên quan. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh 

nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục II-5 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  
 TÊN DOANH NGHIỆP 

 

Số: ………….. 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

……, ngày…… tháng…… năm …… 

THÔNG BÁO 

Về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phƣớc 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ...................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  .................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số 

doanh nghiệp/mã số thuế): …………… Ngày cấp …/…/…… Nơi cấp: ……… 

Bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp nhƣ sau: 

 .......................................................................................................................         

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính 

hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này. 

Ngƣời ký tại Thông báo này cam kết là ngƣời có quyền và nghĩa vụ thực 

hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.  
 

 
 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA DOANH NGHIỆP 

(Ký và ghi họ tên)
207

 

 

  

                                                           
207

 Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.  

Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời đƣợc 

chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 
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78. Cấp đổi Giấy phép đầu tƣ, Giấy chứng nhận đầu tƣ (đồng thời là 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý 

tƣơng đƣơng sang Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp trong trƣờng 

hợp không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và có thay đổi nội dung 

đăng ký kinh doanh. Mã số TTHC: 1.010030.000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện:   

* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 

- Bƣớc 1: Ngƣời nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác 

thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử theo quy trình trên 

cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Bƣớc 2: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, ngƣời 

nộp hồ sơ sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng 

thông tin điện tử. 

- Bƣớc 3: Trong thời gian 02 ngày làm việc, trƣờng hợp hồ sơ đủ điều 

kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp đăng 

ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh 

nghiệp. Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đủ điều kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng 

Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp 

để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh 

doanh: 

- Bƣớc 1: Ngƣời nộp hồ sơ sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê 

khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

qua mạng thông tin điện tử và thanh toán phí đăng ký doanh nghiệp theo quy 

trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). Trƣờng hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng 

ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh 

doanh, văn bản ủy quyền phải có thông tin liên hệ của ngƣời ủy quyền để xác 

thực việc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử. 

- Bƣớc 2: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời nộp hồ sơ sẽ 

nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện 

tử. 

- Bƣớc 3: Trong thời gian 02 ngày làm việc, Phòng Đăng ký kinh doanh 

cấp đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp trong trƣờng hợp hồ sơ đủ điều 

kiện và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng 

hợp hồ sơ chƣa đủ điều kiện, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua 

mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=270456


1194 

 

 

b) Cách thức thực hiện:  

Ngƣời thành lập doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ủy quyền thực hiện đăng 

ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo phƣơng thức Đăng ký 

doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử tại: Địa chỉ: 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn. 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ:  

Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp mà không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh:  

(i) Văn bản đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp;  

(ii) Bản sao Giấy phép đầu tƣ, Giấy chứng nhận đầu tƣ (đồng thời là Giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tƣơng đƣơng; 

(iii) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế của doanh nghiệp. 

Trường hợp doanh nghiệp có nhu cầu cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng 

ký doanh nghiệp mà có thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: 

(i) Giấy tờ tƣơng ứng với nội dung đăng ký, thông báo quy định tại Nghị 

định 01/2021/NĐ-CP; 

(ii) Văn bản đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp; 

(iii) Bản sao Giấy phép đầu tƣ, Giấy chứng nhận đầu tƣ (đồng thời là Giấy 

chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tƣơng đƣơng; 

(iv) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế của doanh nghiệp. 

Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy 

quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo 

quy định sau đây: 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá 

nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ 

pháp lý của cá nhân đƣợc ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải 

công chứng, chứng thực. 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung 

cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký 

doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ 

tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân 

ngƣời đƣợc giới thiệu. 
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- Trƣờng hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bƣu chính không 

phải là bƣu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy 

quyền thực hiện nhƣ Trƣờng hợp ủy quyền cho tổ chức. 

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

đƣợc văn bản đề nghị. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - 

Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế 

hoạch và Đầu tƣ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. 

h) Lệ phí:  

- Miễn lệ phí đối với trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử (Thông tƣ số 

47/2019/TT-BTC). 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

(1). Trƣờng hợp doanh nghiệp có nhu cầu cấp đổi sang Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp mà không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh:  

Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với 

doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tƣ, Giấy chứng nhận đầu tƣ (đồng 

thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý 

tƣơng đƣơng (Phụ lục II-14, Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT). 

(2). Trƣờng hợp doanh nghiệp có nhu cầu cấp đổi sang Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp mà có thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh: 

Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với 

doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép đầu tƣ, Giấy chứng nhận đầu tƣ (đồng 

thời là Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý 

tƣơng đƣơng (Phụ lục II-14, Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT). 

- Giấy tờ tƣơng ứng với nội dung đăng ký, thông báo quy định tại Nghị 

định 01/2021/NĐ-CP. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:  

(i) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đƣợc tiếp nhận để nhập thông tin vào Hệ 

thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau:  
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- Có đủ giấy tờ theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP; 

- Có địa chỉ liên lạc của ngƣời nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; 

- Đã nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định. 

(ii) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đƣợc chấp thuận khi có 

đầy đủ các yêu cầu sau: 

- Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó đƣợc kê khai đầy đủ 

theo quy định nhƣ hồ sơ bằng bản giấy và đƣợc thể hiện dƣới dạng văn bản điện 

tử. Tên văn bản điện tử phải đƣợc đặt tƣơng ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ 

bằng bản giấy. Ngƣời có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp, 

thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài hoặc cá nhân 

khác ký tên trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có thể sử dụng chữ ký số để ký 

trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và quét (scan) 

văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị định số 

01/2021/NĐ-CP; 

- Các thông tin đăng ký doanh nghiệp đƣợc kê khai trên cổng thông tin 

quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải đầy đủ và chính xác theo các thông tin 

trong hồ sơ bằng bản giấy; có bao gồm thông tin về số điện thoại, thƣ điện tử 

của ngƣời nộp hồ sơ; 

- Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử phải đƣợc xác 

thực bằng chữ ký số hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của ngƣời có thẩm 

quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ngƣời có 

thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ủy quyền thực hiện thủ 

tục đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký 

doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có các giấy tờ, tài liệu 

quy định tại Điều 12 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP. 

(iii) Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng 

ký doanh nghiệp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Việc đóng dấu đối với các 

tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp 

luật có liên quan. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh 

nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và 
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Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 

 

 

  



1198 

 

 

Phụ lục II-14 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  
TÊN DOANH NGHIỆP 

 

Số: ………………. 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

……, ngày…… tháng…… năm …… 

GIẤY ĐỀ NGHỊ 

Bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp 

hoạt động theo Giấy phép đầu tƣ, Giấy chứng nhận đầu tƣ (đồng thời là 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý 

tƣơng đƣơng 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phƣớc 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ...................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  .................................................................  

Số Giấy phép đầu tƣ, Giấy chứng nhận đầu tƣ (đồng thời là Giấy chứng nhận 

đăng ký kinh doanh) hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tƣơng đƣơng: … Ngày 

cấp: …/…/…Nơi cấp:  ............................................................................................  

Đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp trong Cơ sở 

dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, cụ thể nhƣ sau (đánh dấu X vào ô 

thích hợp): 

Loại hình doanh nghiệp:  

- Công ty TNHH một thành viên   

- Công ty TNHH hai thành viên trở lên  

- Công ty cổ phần  

- Công ty hợp danh  

1. Tên công ty: 

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):  .............................  

Tên công ty viết bằng tiếng nƣớc ngoài (nếu có):  .......................................  

Tên công ty viết tắt (nếu có):  .......................................................................  

2. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ................................  
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Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ....................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  .................................................  

Tỉnh/Thành phố:  ...........................................................................................  

Điện thoại:  ..................................................... Fax (nếu có):  ........................  

Email (nếu có):  .............................................. Website (nếu có):  .................  

3. Ngành, nghề kinh doanh
208

 (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ 

thống ngành kinh tế của Việt Nam):  

STT Tên ngành Mã ngành Ngành, nghề kinh doanh 

chính (đánh dấu X để chọn 

một trong các ngành, nghề 

đã kê khai) 

    

4. Vốn điều lệ:  

Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ):  .......................................................................  

Vốn điều lệ (bằng chữ; VNĐ): ......................................................................  

Giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền nƣớc ngoài (nếu có, bằng số, loại 

ngoại tệ): .................................................................................................................  

Có hiển thị thông tin về giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền tệ nƣớc ngoài 

trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không?  Có          Không  

5. Nguồn vốn điều lệ: 

Loại nguồn vốn Số tiền (bằng số; VNĐ và giá trị tương 

đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có) 

Tỷ 

lệ 

(%) 

Vốn ngân sách nhà nƣớc   

Vốn tƣ nhân   

Vốn nƣớc ngoài   

Vốn khác   

Tổng cộng   

Tài sản góp vốn (chỉ kê khai đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên) 

                                                           
208

 - Doanh nghiệp có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm; 

- Các ngành, nghề cấm đầu tƣ kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tƣ; 

- Đối với ngành, nghề đầu tƣ kinh doanh có điều kiện, doanh nghiệp chỉ đƣợc kinh doanh khi có đủ điều 

kiện theo quy định. Danh mục ngành, nghề đầu tƣ kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm 

theo Luật Đầu tƣ. 
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STT Tài sản góp vốn Giá trị vốn của từng tài sản trong 

vốn điều lệ (bằng số, VNĐ) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Đồng Việt Nam   

2 Ngoại tệ tự do chuyển 

đổi 

  

3 Vàng   

4 Quyền sử dụng đất   

5 Quyền sở hữu trí tuệ   

6 Các tài sản khác (ghi rõ 

loại tài sản, số lượng và 

giá trị còn lại của mỗi 

loại tài sản, có thể lập 

thành danh mục riêng 

kèm theo hồ sơ đăng ký 

doanh nghiệp) 

  

Tổng số   

Thông tin về cổ phần (chỉ kê khai đối với công ty cổ phần): 

Mệnh giá cổ phần (VNĐ): .............................................................................  

STT Loại cổ phần Số lƣợng Giá trị (bằng 

số, VNĐ) 

Tỉ lệ so với 

vốn điều lệ 

(%) 

1 Cổ phần phổ thông    

2 Cổ phần ƣu đãi biểu quyết    

3 Cổ phần ƣu đãi cổ tức    

4 Cổ phần ƣu đãi hoàn lại    

5 Các cổ phần ƣu đãi khác    

Tổng số    

Thông tin về cổ phần đƣợc quyền chào bán (nếu có): 

STT Loại cổ phần đƣợc quyền chào bán Số lƣợng 

1 Cổ phần phổ thông  
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2 Cổ phần ƣu đãi biểu quyết  

3 Cổ phần ƣu đãi cổ tức  

4 Cổ phần ƣu đãi hoàn lại  

5 Cổ phần ƣu đãi khác  

Tổng số:  

6. Chủ sở hữu (chỉ kê khai đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên): 

a) Đối với chủ sở hữu là cá nhân  

Họ tên chủ sở hữu (ghi bằng chữ in hoa):  ......................... Giới tính: .........  

Sinh ngày:  ...... / .... / ......... Dân tộc:  .....................  Quốc tịch:  ......................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:  

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: …………………………………………... 

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: …………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

Địa chỉ thƣờng trú: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ......................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..........................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  .......................................  

Tỉnh/Thành phố: .................................................................................  

Quốc gia:  ............................................................................................  

Địa chỉ liên lạc: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ......................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..........................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  .......................................  

Tỉnh/Thành phố: .................................................................................  

Quốc gia:  ............................................................................................  

Điện thoại (nếu có):  ....................................... Email (nếu có):  ....................  

b) Đối với chủ sở hữu là tổ chức 

- Thông tin về chủ sở hữu: 

Tên tổ chức (ghi bằng chữ in hoa):  ..............................................................  
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Mã số doanh nghiệp/Số Quyết định thành lập:  ............................................  

Ngày cấp:  ...... / ...... / ....... Nơi cấp:  ..............................................................  

Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ......................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..........................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  .......................................  

Tỉnh/Thành phố: .................................................................................  

Quốc gia:  ............................................................................................  

Điện thoại (nếu có):  ....................................... Fax (nếu có):  ........................  

Email (nếu có):  .............................................. Website (nếu có): ..................  

- Thông tin về ngƣời đại diện theo pháp luật/ngƣời đại diện theo uỷ quyền (kê 

khai theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): 

Gửi kèm. 

- Mô hình tổ chức công ty trách nhiệm hữu hạn (đánh dấu X vào ô thích hợp): 

Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc  

Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc  

7. Danh sách thành viên công ty
209

 (chỉ kê khai đối với công ty trách 

nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên/công ty hợp danh, kê khai theo Phụ lục 

I-6, I-9 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm. 

- Thông tin về ngƣời đại diện theo pháp luật/ngƣời đại diện theo uỷ quyền của 

thành viên là tổ chức (kê khai theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 

01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (nếu có). 

8. Danh sách cổ đông sáng lập
3
 (kê khai theo Phụ lục I-7 ban hành kèm 

theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (nếu có). 

- Thông tin về ngƣời đại diện theo pháp luật/ngƣời đại diện theo uỷ quyền của 

cổ đông sáng lập là tổ chức (kê khai theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông 

tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (nếu có). 

9. Danh sách cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài
4
 (chỉ kê khai đối với 

công ty cổ phần chưa niêm yết, kê khai theo Phụ lục I-8 ban hành kèm theo 

Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (nếu có). 

- Thông tin về ngƣời đại diện theo pháp luật/ngƣời đại diện theo uỷ quyền của 

cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài là tổ chức (kê khai theo Phụ lục I-10 ban hành 

kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (nếu có). 
                                                           

209,3,4 
Thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài không bắt buộc phải ký vào danh 

sách thành viên, danh sách cổ đông sáng lập, danh sách cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài. 
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10. Ngƣời đại diện theo pháp luật
5
:  

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):  ......................................... Giới tính: .......  

Chức danh:  ...................................................................................................  

Sinh ngày:  ...... / .... / ......... Dân tộc:  .....................  Quốc tịch:  ......................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:  

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: …………………………………………... 

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: …………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

Địa chỉ thƣờng trú: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ......................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..........................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  .......................................  

Tỉnh/Thành phố: .................................................................................  

Quốc gia: …………………………………………………………… 

Địa chỉ liên lạc: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ......................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..........................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  .......................................  

Tỉnh/Thành phố: .................................................................................  

Quốc gia:  .............................................  

     Điện thoại (nếu có): ………………….Email (nếu có):  .........................  

11. Thông tin đăng ký thuế: 

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế 

11.1 Thông tin về Giám đốc/Tổng giám đốc (nếu có): 

Họ và tên Giám đốc/Tổng giám đốc: ……………………………. 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

11.2 Thông tin về Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán (nếu có)
6
: 

Họ và tên Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán: ……………………… 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

                                                           
5
 Ghi thông tin của tất cả ngƣời đại diện theo pháp luật trong trƣờng hợp công ty có nhiều hơn 01 ngƣời đại 

diện theo pháp luật.  
6
 Trƣờng hợp doanh nghiệp kê khai hình thức hạch toán là Hạch toán độc lập tại chỉ tiêu 11.4 thì bắt buộc 

phải kê khai thông tin về Kế toán trƣởng/phụ trách kế toán tại chỉ tiêu 11.2 
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11.3 Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo 

thuế khác địa chỉ trụ sở chính): 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……………… 

Xã/Phƣờng/Thị trấn: ………………………………………………… 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………… 

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………….. 

Điện thoại (nếu có): ………………….Fax (nếu có):……………….. 

Email (nếu có):……………………………………………………… 

11.4 Hình thức hạch toán (Đánh dấu X vào một trong hai ô “Hạch toán 

độc lập” hoặc “Hạch toán phụ thuộc”. Trường hợp tích chọn ô 

“Hạch toán độc lập” mà thuộc đối tượng phải lập và gửi báo cáo tài 

chính hợp nhất cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì tích 

chọn thêm ô “Có báo cáo tài chính hợp nhất”):  

Hạch toán độc lập   Có báo cáo tài chính hợp nhất 

Hạch toán phụ thuộc    

 

11.5 Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..
7
 

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán) 

11.6 Tổng số lao động: ................................................................. 

11.7 Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M 

Có Không 
 

11.8 Phƣơng pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)
8
: 

 Khấu trừ  

 Trực tiếp trên GTGT  

 Trực tiếp trên doanh số  

 Không phải nộp thuế GTGT  

                                                           
7
 Trƣờng hợp niên độ kế toán theo năm dƣơng lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12. Trƣờng hợp 

niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dƣơng lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế toán là ngày đầu 

tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý; Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến 

ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp. 
8
 Doanh nghiệp căn cứ vào quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và dự kiến hoạt động kinh 

doanh của doanh nghiệp để xác định 01 trong 04 phƣơng pháp tính thuế giá trị gia tăng tại chỉ tiêu này. 
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Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp cho doanh nghiệp (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp có nhu 

cầu được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp). 

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính 

hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Giấy đề nghị này. 

Ngƣời ký tại Giấy đề nghị này cam kết là ngƣời có quyền và nghĩa vụ thực 

hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 

 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  

CỦA DOANH NGHIỆP 

(Ký và ghi họ tên)
9
 

 

  

                                                           
9
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.  

Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời đƣợc 

chỉ định ký trực tiếp vào phần này. 
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79. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, đăng ký hoạt động 

chi nhánh đối với các doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép thành lập và 

hoạt động kinh doanh chứng khoán. Mã số TTHC: 1.010031.000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện:   

* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng chữ ký số công cộng: 

- Bƣớc 1: Ngƣời nộp hồ sơ kê khai thông tin, tải văn bản điện tử, ký xác 

thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử theo quy trình trên 

cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Bƣớc 2: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký doanh nghiệp, ngƣời 

nộp hồ sơ sẽ nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng 

thông tin điện tử. 

- Bƣớc 3: Trong thời gian 02 ngày làm việc, trƣờng hợp hồ sơ đủ điều 

kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện cấp đăng 

ký doanh nghiệp và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh 

nghiệp. Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đủ điều kiện cấp đăng ký doanh nghiệp, Phòng 

Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp 

để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

* Trường hợp đăng ký qua mạng điện tử sử dụng Tài khoản đăng ký kinh 

doanh: 

- Bƣớc 1: Ngƣời nộp hồ sơ sử dụng Tài khoản đăng ký kinh doanh để kê 

khai thông tin, tải văn bản điện tử và ký xác thực hồ sơ đăng ký doanh nghiệp 

qua mạng thông tin điện tử theo quy trình trên cổng thông tin quốc gia về đăng 

ký doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn) . Trƣờng hợp ủy quyền thực 

hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử sử dụng Tài 

khoản đăng ký kinh doanh, văn bản ủy quyền phải có thông tin liên hệ của ngƣời 

ủy quyền để xác thực việc nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin 

điện tử. 

- Bƣớc 2: Sau khi hoàn thành việc gửi hồ sơ đăng ký, ngƣời nộp hồ sơ sẽ 

nhận đƣợc Giấy biên nhận hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện 

tử. 

- Bƣớc 3: Trong thời gian 02 ngày làm việc, Phòng Đăng ký kinh doanh 

cấp đăng ký doanh nghiệp cho doanh nghiệp trong trƣờng hợp hồ sơ đủ điều 

kiện và thông báo cho doanh nghiệp về việc cấp đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng 

hợp hồ sơ chƣa đủ điều kiện, Phòng Đăng ký kinh doanh gửi thông báo qua 

mạng thông tin điện tử cho doanh nghiệp để yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ. 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=270439
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b) Cách thức thực hiện:  

Ngƣời thành lập doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ủy quyền thực hiện đăng 

ký doanh nghiệp với Cơ quan đăng ký kinh doanh theo phƣơng thức Đăng ký 

doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử tại: Địa chỉ: 

https://dangkyquamang.dkkd.gov.vn. 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ:  

(i) Văn bản đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp 

hoặc văn bản đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động chi nhánh; 

(ii) Bản sao giấy phép thành lập và hoạt động;  

(iii) Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký thuế. 

Người có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp có thể ủy 

quyền cho tổ chức, cá nhân khác thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo 

quy định sau đây: 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho cá nhân thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có văn bản ủy quyền cho cá 

nhân thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ 

pháp lý của cá nhân đƣợc ủy quyền. Văn bản ủy quyền này không bắt buộc phải 

công chứng, chứng thực. 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho tổ chức thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có bản sao hợp đồng cung 

cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ thực hiện thủ tục liên quan đến đăng ký 

doanh nghiệp, giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân trực tiếp thực hiện thủ 

tục liên quan đến đăng ký doanh nghiệp và bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân 

ngƣời đƣợc giới thiệu. 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bƣu chính công ích 

thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì khi thực hiện thủ tục đăng ký doanh 

nghiệp, nhân viên bƣu chính phải nộp bản sao phiếu gửi hồ sơ theo mẫu do 

doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bƣu chính công ích phát hành có chữ ký xác 

nhận của nhân viên bƣu chính và ngƣời có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng 

ký doanh nghiệp. 

- Trƣờng hợp ủy quyền cho đơn vị cung cấp dịch vụ bƣu chính không 

phải là bƣu chính công ích thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì việc ủy 

quyền thực hiện nhƣ Trƣờng hợp ủy quyền cho tổ chức. 

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 
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d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

đƣợc văn bản đề nghị. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - 

Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế 

hoạch và Đầu tƣ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động chi nhánh. 

h) Lệ phí: Miễn lệ phí đối với trƣờng hợp đăng ký qua mạng điện tử 

(Thông tƣ số 47/2019/TT-BTC). 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với 

doanh nghiệp hoạt động theo Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh 

chứng khoán (Phụ lục II-16, Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT); 

- Giấy đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với chi 

nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động theo 

Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán/Chi nhánh công ty 

chứng khoán nƣớc ngoài/công ty quản lý quỹ nƣớc ngoài tại Việt Nam (Phụ lục 

II-17, Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:  

(i) Công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ đầu tƣ chứng khoán 

đã đƣợc Ủy ban Chứng khoán Nhà nƣớc cấp giấy phép thành lập và hoạt động 

trƣớc ngày 01 tháng 01 năm 2021 đáp ứng quy định tại khoản 1 Điều 135 Luật 

Chứng khoán trong thời hạn 02 năm kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021. 

(ii) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp đƣợc tiếp nhận để nhập thông tin vào Hệ 

thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp khi có đủ các điều kiện sau: 

- Có đủ giấy tờ theo quy định tại Nghị định số 01/2021/NĐ-CP; 

- Có địa chỉ liên lạc của ngƣời nộp hồ sơ đăng ký doanh nghiệp; 

- Đã nộp đủ lệ phí đăng ký doanh nghiệp theo quy định. 

(iii) Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng điện tử đƣợc chấp thuận khi 

có đầy đủ các yêu cầu sau: 
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- Có đầy đủ các giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó đƣợc kê khai đầy đủ 

theo quy định nhƣ hồ sơ bằng bản giấy và đƣợc thể hiện dƣới dạng văn bản điện 

tử. Tên văn bản điện tử phải đƣợc đặt tƣơng ứng với tên loại giấy tờ trong hồ sơ 

bằng bản giấy. Ngƣời có thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp, 

thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài hoặc cá nhân 

khác ký tên trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp có thể sử dụng chữ ký số để ký 

trực tiếp trên văn bản điện tử hoặc ký trực tiếp trên văn bản giấy và quét (scan) 

văn bản giấy theo các định dạng quy định tại khoản 2 Điều 43 Nghị định số 

01/2021/NĐ-CP; 

- Các thông tin đăng ký doanh nghiệp đƣợc kê khai trên cổng thông tin 

quốc gia về đăng ký doanh nghiệp phải đầy đủ và chính xác theo các thông tin 

trong hồ sơ bằng bản giấy; có bao gồm thông tin về số điện thoại, thƣ điện tử 

của ngƣời nộp hồ sơ; 

- Hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng thông tin điện tử phải đƣợc xác 

thực bằng chữ ký số hoặc Tài khoản đăng ký kinh doanh của ngƣời có thẩm 

quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp hoặc ngƣời đƣợc ngƣời có 

thẩm quyền ký văn bản đề nghị đăng ký doanh nghiệp ủy quyền thực hiện thủ 

tục đăng ký doanh nghiệp. Trƣờng hợp ủy quyền thực hiện thủ tục đăng ký 

doanh nghiệp, kèm theo hồ sơ đăng ký doanh nghiệp phải có các giấy tờ, tài liệu 

quy định tại Điều 12 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP. 

(iv) Doanh nghiệp không bắt buộc phải đóng dấu trong giấy đề nghị đăng 

ký doanh nghiệp trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp. Việc đóng dấu đối với các 

tài liệu khác trong hồ sơ đăng ký doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp 

luật có liên quan. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 47/2019/TT-BTC ngày 05/8/2019 của Bộ Tài chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin doanh 

nghiệp, lệ phí đăng ký doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục II-16 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  
TÊN DOANH NGHIỆP 

 

Số: ………………. 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

……, ngày…… tháng…… năm …… 

GIẤY ĐỀ NGHỊ 

Bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp đối với doanh nghiệp 

hoạt động theo Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phƣớc 

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa):  ...................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:  .................................................................  

Giấy phép thành lập và hoạt động số: … (nếu có) do Uỷ ban Chứng khoán 

Nhà nƣớc cấp ngày: …./…./….. 

Đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp trong Cơ sở 

dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, cụ thể nhƣ sau (đánh dấu X vào ô 

thích hợp): 

Loại hình doanh nghiệp:  

- Công ty TNHH một thành viên   

- Công ty TNHH hai thành viên trở lên  

- Công ty cổ phần  

1. Tên công ty: 

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa):  .............................  

Tên công ty viết bằng tiếng nƣớc ngoài (nếu có):  .......................................  

Tên công ty viết tắt (nếu có):  .......................................................................  

2. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ................................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ....................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  .................................................  

Tỉnh/Thành phố:  ...........................................................................................  
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Điện thoại:  ..................................................... Fax (nếu có):  ........................  

Email (nếu có):  .............................................. Website (nếu có):  .................  

3. Ngành, nghề kinh doanh (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ 

thống ngành kinh tế của Việt Nam):  

STT Tên ngành Mã ngành Ngành, nghề kinh 

doanh chính (đánh 

dấu X để chọn một 

trong các ngành, 

nghề đã kê khai) 

    

4. Vốn điều lệ : 

Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ):  .......................................................................  

Vốn điều lệ (bằng chữ; VNĐ): ......................................................................  

Giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền nƣớc ngoài (nếu có, ghi bằng số, loại 

ngoại tệ): .................................................................................................................  

Có hiển thị thông tin về giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền tệ nƣớc ngoài 

trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hay không?   Có            Không  

5. Nguồn vốn điều lệ: 

Loại nguồn vốn Số tiền (bằng số; VNĐ và giá trị tương 

đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có) 

Tỷ lệ 

(%) 

Vốn ngân sách nhà nƣớc   

Vốn tƣ nhân   

Vốn nƣớc ngoài   

Vốn khác   

Tổng cộng   

Tài sản góp vốn (chỉ kê khai đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên) 

STT Tài sản góp vốn Giá trị vốn của từng tài sản trong 

vốn điều lệ (bằng số, VNĐ) 

Tỷ lệ 

(%) 

1 Đồng Việt Nam   
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2 Ngoại tệ tự do chuyển đổi   

3 Vàng   

4 Quyền sử dụng đất   

5 Quyền sở hữu trí tuệ   

6 Các tài sản khác (ghi rõ 

loại tài sản, số lượng và 

giá trị còn lại của mỗi 

loại tài sản, có thể lập 

thành danh mục riêng kèm 

theo hồ sơ đăng ký doanh 

nghiệp) 

  

Tổng số   

Thông tin về cổ phần (chỉ kê khai đối với công ty cổ phần): 

Mệnh giá cổ phần (VNĐ): .............................................................................  

STT Loại cổ phần Số lƣợng Giá trị (bằng 

số, VNĐ) 

Tỉ lệ so với 

vốn điều lệ 

(%) 

1 Cổ phần phổ thông    

2 Cổ phần ƣu đãi biểu quyết    

3 Cổ phần ƣu đãi cổ tức    

4 Cổ phần ƣu đãi hoàn lại    

5 Các cổ phần ƣu đãi khác    

Tổng số    

Thông tin về cổ phần đƣợc quyền chào bán (nếu có): 

STT Loại cổ phần đƣợc quyền chào bán Số lƣợng 

1 Cổ phần phổ thông  

2 Cổ phần ƣu đãi biểu quyết  
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3 Cổ phần ƣu đãi cổ tức  

4 Cổ phần ƣu đãi hoàn lại  

5 Cổ phần ƣu đãi khác  

Tổng số:  

6. Chủ sở hữu (chỉ kê khai đối với công ty trách nhiệm hữu hạn một 

thành viên): 

a) Đối với chủ sở hữu là cá nhân: 

Họ tên chủ sở hữu (ghi bằng chữ in hoa):  ......................... Giới tính: .........  

Sinh ngày:  ...... / .... / ......... Dân tộc:  .....................  Quốc tịch:  ......................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:  

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: …………………………………………... 

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: …………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

Địa chỉ thƣờng trú: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ......................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..........................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  .......................................  

Tỉnh/Thành phố: .................................................................................  

Quốc gia:  ............................................................................................  

Địa chỉ liên lạc: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ......................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..........................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  .......................................  

Tỉnh/Thành phố: .................................................................................  

Quốc gia:  ............................................................................................  

Điện thoại (nếu có):  ............................... Email (nếu có):  ............................  

b) Đối với chủ sở hữu là tổ chức: 

- Thông tin về chủ sở hữu: 

Tên tổ chức (ghi bằng chữ in hoa):  ..............................................................  
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Mã số doanh nghiệp/Số Quyết định thành lập:  ............................................  

Ngày cấp:  ...... / ...... / ....... Nơi cấp:  ..............................................................  

Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ......................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..........................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  .......................................  

Tỉnh/Thành phố: .................................................................................  

Quốc gia:  ............................................................................................  

Điện thoại (nếu có):  ....................................... Fax (nếu có):  ........................  

Email (nếu có):  .............................................. Website (nếu có):  .................  

- Mô hình tổ chức công ty trách nhiệm hữu hạn: 

Hội đồng thành viên, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc  

Chủ tịch công ty, Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc  

- Thông tin về ngƣời đại diện theo pháp luật/ngƣời đại diện theo uỷ quyền (kê 

khai theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): 

Gửi kèm (nếu có). 

7. Ngƣời đại diện theo pháp luật
1
:  

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):  ......................................... Giới tính: .......  

Chức danh:  ...................................................................................................  

Sinh ngày:  ...... / .... / ......... Dân tộc:  .....................  Quốc tịch:  ......................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:  

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: …………………………………………... 

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: …………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

Địa chỉ thƣờng trú: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ......................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..........................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  .......................................  

                                                           
1
 Ghi thông tin của tất cả ngƣời đại diện theo pháp luật trong trƣờng hợp công ty có nhiều hơn 01 ngƣời 

đại diện theo pháp luật. 
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Tỉnh/Thành phố: .................................................................................  

Quốc gia: …………………………………………………………… 

Địa chỉ liên lạc: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ......................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..........................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  .......................................  

Tỉnh/Thành phố: .................................................................................  

Quốc gia:  ............................................................................................  

Điện thoại (nếu có):  ....................... Email (nếu có):  ....................................  

8. Danh sách thành viên công ty
2
 (chỉ kê khai đối với công ty trách 

nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, kê khai theo Phụ lục I-6 ban hành kèm 

theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (nếu có). 

- Thông tin về ngƣời đại diện theo pháp luật/ngƣời đại diện theo uỷ quyền của 

thành viên là tổ chức (kê khai theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông tư số 

01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (nếu có).  

9. Danh sách cổ đông sáng lập
3
 (chỉ kê khai đối với công ty cổ phần 

chưa niêm yết, kê khai theo Phụ lục I-7 ban hành kèm theo Thông tư số 

01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (nếu có). 

- Thông tin về ngƣời đại diện theo pháp luật/ngƣời đại diện theo uỷ quyền của 

cổ đông sáng lập là tổ chức (kê khai theo Phụ lục I-10 ban hành kèm theo Thông 

tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (nếu có). 

10. Danh sách cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài
4
 (kê khai theo Phụ lục 

I-8 ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (nếu có). 

- Thông tin về ngƣời đại diện theo pháp luật/ngƣời đại diện theo uỷ quyền của 

cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài là tổ chức (kê khai theo Phụ lục I-10 ban hành 

kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT): Gửi kèm (nếu có). 

11. Thông tin đăng ký thuế: 

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế 

11.1 Thông tin về Giám đốc/Tổng giám đốc (nếu có): 

Họ và tên Giám đốc/Tổng giám đốc: ……………………………. 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

11.2 Thông tin về Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán (nếu có)
5
: 

                                                           
2, 3, 4 

Thành viên, cổ đông sáng lập, cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài không bắt buộc phải ký vào danh 

sách thành viên, danh sách cổ đông sáng lập, danh sách cổ đông là nhà đầu tƣ nƣớc ngoài. 
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Họ và tên Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán: ……………………… 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

11.3 Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo 

thuế khác địa chỉ trụ sở chính): 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng 

phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……………… 

Xã/Phƣờng/Thị trấn: ………………………………………………… 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………… 

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………….. 

Điện thoại (nếu có): ………………….Fax (nếu có):……………….. 

Email (nếu có):……………………………………………………… 

11.4 Hình thức hạch toán (Đánh dấu X vào một trong hai ô “Hạch toán 

độc lập” hoặc “Hạch toán phụ thuộc”. Trường hợp tích chọn ô 

“Hạch toán độc lập” mà thuộc đối tượng phải lập và gửi báo cáo 

tài chính hợp nhất cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì tích 

chọn thêm ô “Có báo cáo tài chính hợp nhất”):  

Hạch toán độc lập   Có báo cáo tài chính hợp nhất 

Hạch toán phụ thuộc    

 

11.5 Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..
6
 

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán) 

11.6 Tổng số lao động: ................................................................. 

11.7 Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M 

Có Không 
 

                                                                                                                                                                                      
5
 Trƣờng hợp doanh nghiệp kê khai hình thức hạch toán là Hạch toán độc lập tại chỉ tiêu 11.4 thì bắt buộc 

phải kê khai thông tin về Kế toán trƣởng/phụ trách kế toán tại chỉ tiêu 11.2. 
6
 Trƣờng hợp niên độ kế toán theo năm dƣơng lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12. Trƣờng hợp 

niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dƣơng lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế toán là ngày đầu 

tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý; Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến 

ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp. 
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11.8 Phƣơng pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp): 

Khấu trừ  

Trực tiếp trên GTGT  

Trực tiếp trên doanh số  

Không phải nộp thuế GTGT  

 

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp cho doanh nghiệp (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp có nhu 

cầu được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp). 

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính 

hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Giấy đề nghị này. 

Ngƣời ký tại Giấy đề nghị này cam kết là ngƣời có quyền và nghĩa vụ thực 

hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 
 

 ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  

CỦA DOANH NGHIỆP 

(Ký và ghi họ tên)7 

                                                           
7
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp ký trực tiếp vào phần này.  

Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời đƣợc chỉ 

định ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục II-17 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  
TÊN DOANH NGHIỆP 

 

Số: ………………. 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

……, ngày…… tháng…… năm …… 

GIẤY ĐỀ NGHỊ 

Bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động đối với chi nhánh/văn phòng 

đại diện/địa điểm kinh doanh của doanh nghiệp hoạt động theo  

Giấy phép thành lập và hoạt động kinh doanh chứng khoán/Chi nhánh 

công ty chứng khoán nƣớc ngoài/công ty quản lý quỹ nƣớc ngoài tại Việt Nam 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phƣớc 

Tên doanh nghiệp/Tên chi nhánh (trong trường hợp bổ sung, cập nhật 

thông tin đăng ký hoạt động đối với Chi nhánh công ty chứng khoán nước 

ngoài/công ty quản lý quỹ nước ngoài tại Việt Nam) (ghi bằng chữ in hoa):  .......  

Mã số doanh nghiệp:  ....................................................................................  

Giấy phép thành lập và hoạt động số: … (nếu có) do Uỷ ban Chứng khoán 

Nhà nƣớc cấp ngày: …./…./….. 

Đề nghị bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hoạt động của chi nhánh/văn 

phòng đại diện/địa điểm kinh doanh với các nội dung cụ thể nhƣ sau: 

I. Thông tin về chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: 

1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: 

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết bằng tiếng 

Việt (ghi bằng chữ in hoa):  ....................................................................................  

Tên chi nhánh viết bằng tiếng nƣớc ngoài (nếu có):……….. ................................  

Tên chi nhánh viết tắt (nếu có):  ...................................................................  

2. Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh 

doanh/Mã số thuế: .....................................  

3. Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: 
Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ................................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ....................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  .................................................  

Tỉnh/Thành phố:  ...........................................................................................  

Điện thoại:  ..................................................... Fax (nếu có):  ........................  

Email (nếu có):  .............................................. Website (nếu có):  ................. 
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4. Ngành, nghề kinh doanh/nội dung hoạt động: 

a) Ngành, nghề kinh doanh (đối với chi nhánh, địa điểm kinh doanh):  

STT Tên ngành Mã ngành Ngành, nghề kinh doanh chính 

(đánh dấu X để chọn một trong 

các ngành, nghề đã kê khai) 

    

b) Nội dung hoạt động (đối với văn phòng đại diện):  .................................  

5. Ngƣời đứng đầu chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:  

Họ tên ngƣời đứng đầu (ghi bằng chữ in hoa):  ................ Giới tính:  .........  

Sinh ngày:  ...... / ...... / ...... Dân tộc:  .....................  Quốc tịch:  ......................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:  

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: …………………………………………... 

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: …………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

Địa chỉ thƣờng trú: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  .....................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..........................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: .......................................  

Tỉnh/Thành phố:  ................................................................................  

Quốc gia:  ............................................................................................  

Địa chỉ liên lạc: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  .....................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..........................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: .......................................  

Tỉnh/Thành phố:  ................................................................................  

Quốc gia:  .............................................  ..............................................  

Điện thoại (nếu có):  ...................... Email (nếu có):  ....................................  

6. Thông tin đăng ký thuế: 

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế 

1 

Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo 

thuế khác địa chỉ trụ sở chính): 

Số nhà, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn: ……………………………… 

Xã/Phƣờng/Thị trấn: ………………………………………………. 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………... 

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………… 

Điện thoại (nếu có): ………………….Fax (nếu có):……………….. 
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Email (nếu có):……………………………………………………… 

2 

Hình thức hạch toán (Đánh dấu X vào một trong hai ô “Hạch toán độc 

lập” hoặc “Hạch toán phụ thuộc”. Trường hợp tích chọn ô “Hạch toán 

độc lập” mà thuộc đối tượng phải lập và gửi báo cáo tài chính hợp nhất 

cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định thì tích chọn thêm ô “Có báo cáo 

tài chính hợp nhất”):  

Hạch toán độc lập   Có báo cáo tài chính hợp nhất 

Hạch toán phụ thuộc    
 

3 

Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày …..…/..……. đến ngày …..…./.…….
1
 

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán) 

4 Tổng số lao động: ........................................ 

5 
Hoạt động theo dự án BOT/BTO/BT/BOO, BLT, BTL, O&M: 

Có Không 
 

6 Phƣơng pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp): 

 Khấu trừ  

 Trực tiếp trên GTGT  

 Trực tiếp trên doanh số  

 Không phải nộp thuế GTGT  

 

Đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 

động chi nhánh/văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh 

doanh (Đánh dấu X vào ô vuông nếu doanh nghiệp có nhu cầu được cấp Giấy 

chứng nhận). 

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính 

hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Giấy đề nghị này. 

Ngƣời ký tại Giấy đề nghị này cam kết là ngƣời có quyền và nghĩa vụ thực 

hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty. 
 

 NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  

CỦA DOANH NGHIỆP/NGƢỜI ĐỨNG ĐẦU CHI NHÁNH 

(Ký và ghi họ tên)2 

                                                           
1
 Trƣờng hợp niên độ kế toán theo năm dƣơng lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12. Trƣờng hợp 

niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dƣơng lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế toán là ngày đầu 

tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý; Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến 

ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp. 
2
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp/Ngƣời đứng đầu chi nhánh ký trực tiếp vào phần này.  
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V. LĨNH VỰC HỖ TRỢ DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA 

80. Thông báo thành lập quỹ đầu tƣ khởi nghiệp sáng tạo (cấp tỉnh). 

Mã số TTHC: 2.000024.000.00.00.H10. 

a) Trình tự thực hiện:  

* Bƣớc 1. Nộp hồ sơ  

- Trong vòng 05 ngày làm việc kể từ ngày quỹ đầu tƣ khởi nghiệp sáng 

tạo đƣợc thành lập, công ty thực hiện quản lý quỹ phải lập trực tuyến thông báo 

về việc thành lập quỹ trên Cổng dịch vụ công hoặc gửi văn bản qua dịch vụ bƣu 

chính công ích, hoặc gửi văn bản trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận của Sở Kế 

hoạch và Đầu tƣ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Địa chỉ, số 727, QL 

14, phƣờng Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phƣớc.  

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ: 

+ Trƣờng hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, lập Giấy tiếp nhận hồ sơ 

và hẹn trả kết quả, trao cho ngƣời nộp hồ sơ. 

+ Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đầy đủ, hợp lệ thì hƣớng dẫn cho ngƣời nộp hồ 

sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. 

- Chuyển hồ sơ đến Sở Kế hoạch và Đầu tƣ giải quyết. 

* Bƣớc 2. Thẩm định hồ sơ 

- Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của 

thông báo và các tài liệu kèm theo trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận đƣợc thông báo. 

- Trƣờng hợp thông báo và các tài liệu kèm theo là hợp lệ, cơ quan đăng 

ký kinh doanh có văn bản gửi công ty thực hiện quản lý quỹ về việc thành lập 

quỹ hợp lệ. Trƣờng hợp thông báo và tài liệu kèm theo không hợp lệ theo quy 

định tại Nghị định số 38/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ 

thì cơ quan đăng ký kinh doanh (thông qua trung tâm phục vụ hành chính công ) 

gửi văn bản cho công ty thực hiện quản lý quỹ biết và phải nêu rõ lý do, các yêu 

cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có). 

* Bƣớc 3. Trả kết quả  

                                                                                                                                                                                     
Trƣờng hợp Tòa án hoặc Trọng tài chỉ định ngƣời thực hiện thủ tục đăng ký doanh nghiệp thì ngƣời đƣợc chỉ 

định ký trực tiếp vào phần này. 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=82
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 Ngƣời nộp hồ sơ mang theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả đến 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Phƣớc để đƣợc hƣớng dẫn thực 

hiện các nghĩa vụ có liên quan (nếu có) và nhận kết quả. 

b) Cách thức thực hiện:  

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công; 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ  của Sở Kế hoạch 

và Đầu tƣ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.  

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ:  

- Thông báo thành lập quỹ đầu tƣ khởi nghiệp sáng tạo theo Mẫu số 01a 

và Mẫu số 01b tại Phụ lục kèm theo của Nghị định số 38/2018/NĐ-CP ngày 11 

tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định các mẫu văn bản sử dụng trong thông 

báo thành lập và hoạt động của quỹ đầu tƣ khởi nghiệp sáng tạo. 

- Điều lệ quỹ; 

- Hợp đồng thuê công ty thực hiện quản lý quỹ (nếu có); 

- Giấy xác nhận của ngân hàng về quy mô vốn đã góp; 

- Bản sao có chứng thực chứng minh nhân dân, hộ chiếu, thẻ căn cƣớc đối 

với nhà đầu tƣ là cá nhân; quyết định thành lập, giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp hoặc tài liệu tƣơng đƣơng khác đối với nhà đầu tƣ là tổ chức; 

- Biên bản họp và quyết định của Đại hội đồng cổ đông hoặc Hội đồng 

quản trị, quyết định của Hội đồng thành viên hoặc của chủ sở hữu phù hợp với 

quy định tại Điều lệ công ty của nhà đầu tƣ là tổ chức góp vốn về việc tham gia 

góp vốn vào quỹ, về việc cử ngƣời đại diện Phần vốn góp theo ủy quyền kèm 

theo hồ sơ cá nhân của ngƣời này. 

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ.    

d) Thời hạn giải quyết: Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem 

xét tính hợp lệ của thông báo và các tài liệu kèm theo trong thời hạn 10 ngày 

làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc thông báo. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:   

- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 
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- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Đăng ký kinh doanh  - Sở Kế hoạch 

và Đầu tƣ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản gửi công ty thực hiện 

quản lý quỹ về việc thành lập quỹ hợp lệ và hồ sơ doanh nghiệp đƣợc cập nhật 

thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp  

h) Lệ phí: Không có 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

- Biểu mẫu số 01a: Thông báo về việc thành lập quỹ đầu tƣ khởi nghiệp 

sáng tạo ban hành kèm theo Nghị định số 38/2018/NĐ-CP. 

- Biểu mẫu số 01b: Danh sách nhà đầu tƣ góp vốn vào quỹ đầu tƣ khởi 

nghiệp sáng tạo ban hành kèm theo Nghị định số 38/2018/NĐ-CP.  

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  

- Tối đa 30 nhà đầu tƣ góp vốn thành lập. 

- Nhà đầu tƣ không đƣợc sử dụng vốn vay để góp vốn thành lập quỹ đầu 

tƣ khởi nghiệp sáng tạo. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số số 04/2017/QH14 ngày 12 

tháng 6 năm 2017 

- Nghị định số 38/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết về đầu tƣ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Mẫu số 01a 

TÊN CÔNG TY THỰC 

HIỆN QUẢN LÝ QUỸ 

ĐẦU TƢ KHỞI NGHIỆP 

SÁNG TẠO 

------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: ………………             ............, ngày ….. tháng ….. năm ….. 

 

THÔNG BÁO 

Về việc thành lập Quỹ đầu tƣ khởi nghiệp sáng tạo 

 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phƣớc 

 

Tên doanh nghiệp (ghi họ tên bằng chữ in hoa): ...................................... 

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ............................................................... 

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh 

nghiệp/mã số thuế):      

Thông báo về việc thành lập Quỹ đầu tƣ khởi nghiệp sáng tạo do công ty 

thực hiện quản lý với nội dung nhƣ sau: 

1. Tên Quỹ: 

Tên quỹ viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): ............................... 

Tên quỹ viết bằng tiếng nƣớc ngoài (nếu có): .............................................  

Tên quỹ viết tắt (nếu có): ......................................................................  

2. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/xóm/ấp/thôn: .................................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn: ..........................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ..........................................  

Tỉnh/Thành phố: ..........................................................................................  

Điện thoại: ............................................................... Fax: ........................  

Email:............................................................................. Website: .........  

3. Lĩnh vực đầu tƣ
1
 (ghi tên và mã theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh 

tế của Việt Nam): 

STT Tên ngành Mã ngành 
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4. Vốn góp của quỹ (bằng số; VNĐ và giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền 

nƣớc ngoài, nếu có): 

....................................................................................................................... 

5. Nguồn vốn góp của quỹ: 

Loại nguồn vốn Tỷ lệ (%) 

Số tiền (bằng số; VNĐ và giá trị tƣơng 

đƣơng theo đơn vị tiền nƣớc ngoài, nếu 

có) 

Vốn trong nƣớc     

Vốn nƣớc ngoài     

Vốn khác     

Tổng cộng     

6. Danh sách nhà đầu tƣ của quỹ: (kê khai theo mẫu): Gửi kèm 

7. Ban đại diện quỹ (kê khai nếu có): 

- Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): .......................................... Giới tính:. 

Sinh ngày: ……./.... /………Dân tộc: .......................... Quốc tịch: .........  

Chứng minh nhân dân/Căn cƣớc công dân số: .............................................  

Ngày cấp: ……./.... / ……… Nơi cấp: .....................................................  

Giấy tờ chứng thực cá nhân khác (nếu không có CMND/CCCD): ............  

Số giấy chứng thực cá nhân: .................................................................  

Ngày cấp: ……./.... /……… Ngày hết hạn: ……./.... /……… Nơi cấp:  

Nơi đăng ký hộ khẩu thƣờng trú: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/xóm/ấp/thôn: ...................................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn: ..................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ................................................  

Tỉnh/Thành phố: ....................................................................  

Quốc gia: ...........................................................................................  

Chỗ ở hiện tại: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/xóm/ấp/thôn: .............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn: ...................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: .............................................  
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Tỉnh/Thành phố: .....................................................................................  

Quốc gia: .............................................................................................  

Điện thoại:........................................................................... Fax: .............  

Email: .................................................................................. Website: ...  

(Kê khai tƣơng tự với Thành viên ban đại diện quỹ tiếp theo) 

8. Giám đốc quỹ (kê khai nếu có)
2
: 

(Kê khai tƣơng tự thông tin nhƣ Thành viên ban đại diện quỹ) 

9. Thông tin chi tiết: 

Thời điểm bắt đầu hoạt động: .......................................................... 

Thời hạn hoạt động của quỹ:....................................... đến ……/ ……/  

Tổng số nhà đầu tƣ: ............................................................................... 

Tài Khoản ngân hàng: ................................................................ 

Công ty …………………(tên công ty thực hiện quản lý quỹ) cam kết: 

- Quỹ đầu tƣ khởi nghiệp sáng tạo ……….(ghi tên Quỹ) thuộc quản lý, Điều 

hành hợp pháp của Công ty …………………..(tên công ty thực hiện quản lý 

quỹ) và đƣợc hoạt động đúng Mục đích theo quy định của pháp luật; 

- Chịu trách nhiệm hoàn toàn trƣớc pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung 

thực của nội dung Thông báo này và các tài liệu kèm theo. 

 

 Các giấy tờ gửi kèm: 

- Danh sách nhà đầu tƣ của quỹ; 

- Điều lệ quỹ; 

-………………………….. 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA DOANH NGHIỆP 
(Ký và ghi họ tên)

3
 

 

 

________________ 
1
 - Quỹ có quyền tự do đầu tƣ trong những ngành, nghề mà luật không cấm; 

- Các ngành, nghề cấm đầu tƣ kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật đầu tƣ. 
2
 Ghi thông tin của tất cả ngƣời đại diện theo pháp luật trong trƣờng hợp công ty 

có nhiều hơn 01 ngƣời đại diện theo pháp luật. 
3
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của công ty ký trực tiếp vào Phần này. 
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Mẫu số 01b 

DANH SÁCH NHÀ ĐẦU TƢ GÓP VỐN VÀO QUỸ ĐẦU TƢ KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO 

STT 

Tên 

nhà 

đầu tƣ 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh đối với 

nhà đầu tƣ 

là cá nhân 

Giới 

tính 
Quốc tịch Dân tộc 

Chỗ ở 

hiện tại 

đối với 

nhà đầu 

tƣ là cá 

nhân 

Nơi đăng ký 

hộ khẩu 

thƣờng trú 

đối với cá 

nhân; địa chỉ 

trụ sở chính 

đối với tổ 

chức 

Số, ngày, cơ 

quan cấp 

CMND hoặc 

Hộ chiếu đối 

với cá nhân; 

Giấy chứng 

nhận đăng ký 

DN (hoặc các 

giấy chứng 

nhận tƣơng 

đƣơng) đối 

với DN; QĐ 

thành lập đối 

với tổ chức 

Vốn góp 

Thời 

điểm góp 

vốn 

Chữ ký 

của nhà 

đầu tƣ 

Ghi chú3 

Giá trị 

Phần vốn, 

góp1 (bằng 

số; VNĐ) 

Tỷ lệ 

(%) 

Loại tài sản, 

số lƣợng, 

giá trị tài 

sản góp 

vốn2 

   

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

                              

   ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA DOANH NGHIỆP 
(Ký và ghi họ tên) 

__________________ 
1 Ghi tổng giá trị Phần vốn góp của từng nhà đầu tƣ. 

2 Loại tài sản góp vốn bao gồm: 

- Tiền Việt Nam 

- Ngoại tệ tự do chuyển đổi 

- Vàng 

- Giá trị quyền sử dụng đất 

- Tài sản khác 

3 Phòng Đăng ký kinh doanh xem xét ghi các nội dung Ghi chú theo đề nghị của doanh nghiệp. 
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81. Thông báo tăng, giảm vốn góp của quỹ đầu tƣ khởi nghiệp sáng 

tạo. Mã số TTHC: 1.000016.000.00.00.H10. 

a) Trình tự thực hiện: 

* Bƣớc 1. Nộp hồ sơ  

- Trong thời hạn 07 ngày sau khi hoàn tất việc tăng, giảm vốn góp của 

quỹ, công ty thực hiện quản lý quỹ phải lập trực tuyến thông báo trên Cổng dịch 

vụ công hoặc gửi văn bản qua dịch vụ bƣu chính công ích, hoặc gửi văn bản trực 

tiếp cho bộ phận tiếp nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công, Địa chỉ, số 727, QL 14, phƣờng Tân Bình, thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình Phƣớc. 

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ: 

+ Trƣờng hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, lập Giấy tiếp nhận hồ sơ 

và hẹn trả kết quả, trao cho ngƣời nộp hồ sơ. 

+ Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đầy đủ, hợp lệ thì hƣớng dẫn cho ngƣời nộp hồ 

sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. 

- Chuyển hồ sơ đến Sở Kế hoạch và Đầu tƣ giải quyết. 

* Bƣớc 2. Thẩm định hồ sơ 

- Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của 

thông báo và các tài liệu kèm theo trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận đƣợc thông báo. 

Trƣờng hợp thông báo và các tài liệu kèm theo là hợp lệ, cơ quan đăng ký 

kinh doanh (thông qua trung tâm phục vụ hành chính công) có văn bản gửi công 

ty thực hiện quản lý quỹ về việc tăng, giảm vốn góp của quỹ đầu tƣ khởi nghiệp 

sáng tạo hợp lệ. Trƣờng hợp thông báo và tài liệu kèm theo không hợp lệ theo 

quy định tại Nghị định số 38/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính 

phủ thì cơ quan đăng ký kinh doanh (thông qua trung tâm phục vụ hành chính 

công) gửi văn bản cho công ty thực hiện quản lý quỹ biết và phải nêu rõ lý do, 

các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có). 

* Bƣớc 3. Trả kết quả  

 Ngƣời nộp hồ sơ mang theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả đến 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Phƣớc để đƣợc hƣớng dẫn thực 

hiện các nghĩa vụ có liên quan (nếu có) và nhận kết quả. 

b) Cách thức thực hiện:  

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công; 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=23
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- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ  của Sở Kế hoạch 

và Đầu tƣ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.  

 c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ:  

- Thông báo việc tăng, giảm vốn quỹ đầu tƣ khởi nghiệp sáng tạo theo 

Mẫu số 02 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 38/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 

năm 2018  của Chính phủ quy định các mẫu văn bản sử dụng trong thông báo 

thành lập và hoạt động của quỹ đầu tƣ khởi nghiệp sáng tạo. 

- Biên bản họp và nghị quyết của Đại hội nhà đầu tƣ về việc tăng, giảm 

vốn và các tài liệu liên quan; 

- Điều lệ quỹ sửa đổi; 

- Biên bản thỏa thuận góp vốn và danh sách các nhà đầu tƣ góp vốn, số 

vốn góp, tỷ lệ sở hữu vốn góp trƣớc và sau khi tăng, giảm vốn góp của quỹ; 

- Giấy chứng nhận của công ty thực hiện quản lý quỹ về Phần vốn đã góp 

thêm, danh Mục tài sản góp vào quỹ. Trƣờng hợp giảm vốn: Giấy xác nhận của 

công ty thực hiện quản lý quỹ về việc phân bổ tài sản 

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ.  

d) Thời hạn giải quyết: Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem 

xét tính hợp lệ của thông báo và các tài liệu kèm theo trong thời hạn 10 ngày 

làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc thông báo  

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:   

- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế 

hoạch và Đầu tƣ. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Đăng ký kinh doanh  - Sở Kế hoạch 

và Đầu tƣ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Văn bản gửi công ty thực hiện quản lý quỹ về việc tăng, giảm vốn góp của 

quỹ hợp lệ và hồ sơ doanh nghiệp đƣợc cập nhật thông tin trên Cổng thông tin 

quốc gia về đăng ký doanh nghiệp; 

h) Lệ phí: Không có. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Mẫu số 02: Thông báo tăng, giảm vốn góp của quỹ đầu tƣ khởi nghiệp 

sáng tạo ban hành tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 38/2018/NĐ-CP.   
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k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không 

có. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

-  Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số số 04/2017/QH14 ngày 12 

tháng 6 năm 2017; 

-  Nghị định số 38/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết về đầu nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Mẫu số 02 

TÊN CÔNG TY THỰC 

HIỆNQUẢN LÝ QUỸ ĐẦU 

TƢKHỞI NGHIỆP SÁNG 

TẠO 

------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: ……………… ............, ngày ….. tháng ….. năm ….. 

  

THÔNG BÁO 

Về việc tăng, giảm vốn góp của quỹ đầu tƣ khởi nghiệp sáng tạo 

 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phƣớc 

 

Tên doanh nghiệp (ghi tên bằng chữ in hoa): .........................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ............................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh 

nghiệp/mã số thuế):      

là công ty thực hiện quản lý quỹ đầu tƣ khởi nghiệp sáng tạo (ghi tên bằng chữ 

in hoa): 

........................................ thành lập theo Thông báo số ……………ngày .  

Thông báo về việc tăng, giảm vốn góp của quỹ nhƣ sau: 

1. Vốn góp của quỹ trƣớc khi tăng, giảm: ............................................  

2. Vốn góp mới của quỹ: ...................................................................  

3. Thời điểm thay đổi vốn: ..................................................................  

4. Danh sách các nhà đầu tƣ của quỹ sau khi chuyển nhƣợng: kèm theo (kê khai 

theo mẫu tƣơng ứng quy định tại Mẫu số 01b). 

Công ty ……………………(tên công ty thực hiện quản lý quỹ) cam kết chịu 

trách nhiệm hoàn toàn trƣớc pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực 

của nội dung Thông báo này và các tài liệu kèm theo./. 

 

 Các giấy tờ gửi kèm: 

- Danh sách nhà đầu tƣ của quỹ 

sau khi thay đổi; 

-……………… 

-……………… 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA DOANH NGHIỆP 

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu) 
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82. Thông báo gia hạn thời gian hoạt động quỹ đầu tƣ khởi nghiệp 

sáng tạo. Mã số TTHC: 2.000005.000.00.00.H10.  

a) Trình tự thực hiện: 

* Bƣớc 1. Nộp hồ sơ  

- Trong thời hạn ít nhất 15 ngày, trƣớc khi quỹ kết thúc thời hạn hoạt 

động, công ty thực hiện quản lý quỹ lập trực tuyến thông báo trên Cổng dịch vụ 

công hoặc gửi văn bản qua dịch vụ bƣu chính công ích, hoặc gửi văn bản trực 

tiếp cho bộ phận tiếp nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công, Địa chỉ, số 727, QL 14, phƣờng Tân Bình, thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình Phƣớc.  

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ: 

+ Trƣờng hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, lập Giấy tiếp nhận hồ sơ 

và hẹn trả kết quả, trao cho ngƣời nộp hồ sơ. 

+ Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đầy đủ, hợp lệ thì hƣớng dẫn cho ngƣời nộp hồ 

sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. 

- Chuyển hồ sơ đến Sở Kế hoạch và Đầu tƣ giải quyết. 

* Bƣớc 2. Thẩm định hồ sơ 

- Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của 

thông báo và các tài liệu kèm theo trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận đƣợc thông báo. 

Trƣờng hợp thông báo và các tài liệu kèm theo là hợp lệ, cơ quan đăng ký 

kinh doanh (thông qua trung tâm phục vụ hành chính công ) có văn bản gửi công 

ty thực hiện quản lý quỹ về việc thông báo gia hạn thời gian hoạt động quỹ đầu 

tƣ khởi nghiệp đầu tƣ sáng tạo hợp lệ. Trƣờng hợp thông báo và tài liệu kèm 

theo không hợp lệ theo quy định tại Nghị định số 38/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 

3 năm 2018 của Chính phủ thì cơ quan đăng ký kinh doanh (thông qua trung tâm 

phục vụ hành chính công ) gửi văn bản cho công ty thực hiện quản lý quỹ biết 

và phải nêu rõ lý do, các yêu cầu sửa đổi, bổ sung (nếu có). 

* Bƣớc 3. Trả kết quả  

 Ngƣời nộp hồ sơ mang theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả đến 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Phƣớc để đƣợc hƣớng dẫn thực 

hiện các nghĩa vụ có liên quan (nếu có) và nhận kết quả. 

b) Cách thức thực hiện:  

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công; 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=14
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- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ  của Sở Kế hoạch 

và Đầu tƣ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.  

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

- Thông báo gia hạn thời gian hoạt động quỹ đầu tƣ khởi nghiệp sáng tạo 

theo Biểu mẫu 03 của Phụ lục kèm theo Nghị định số 38/2018/NĐ-CP ngày 11 

tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định các mẫu văn bản sử dụng trong thông 

báo thành lập và hoạt động của quỹ đầu tƣ khởi nghiệp sáng tạo. 

- Biên bản họp và nghị quyết của Đại hội nhà đầu tƣ của quỹ về việc gia 

hạn thời gian hoạt động của quỹ, trong đó nêu rõ thời gian gia hạn hoạt động của 

quỹ; 

 - Chi tiết danh Mục đầu tƣ và báo cáo giá trị tài sản ròng của quỹ tại ngày 

định giá gần nhất tính tới ngày nộp hồ sơ gia hạn; 

 - Các thay đổi về nhà đầu tƣ, Điều lệ quỹ (nếu có). 

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ 

d) Thời hạn giải quyết: Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách  nhiệm 

xem xét tính hợp lệ của thông báo và các tài liệu kèm theo trong thời hạn 15 

ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc thông báo. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:   

- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Đăng ký kinh doanh  - Sở Kế hoạch 

và Đầu tƣ.   

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Văn bản gửi công ty thực hiện quản lý quỹ về việc thông báo gia hạn thời 

gian hoạt động quỹ đầu tƣ khởi nghiệp đầu tƣ sáng tạo hợp lệ và Hồ sơ doanh 

nghiệp đƣợc cập nhật thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh 

nghiệp.  

h) Lệ phí: không có 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Biểu mẫu 03: Thông báo gia hạn thời gian hoạt động của quỹ đầu tƣ khởi 

nghiệp sáng tạo ban hành kèm theo Phụ lục Nghị định số 38/2018/NĐ-CP. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: không 
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l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

-  Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số số 04/2017/QH14 ngày 12 

tháng 6 năm 2017; 

-  Nghị định số 38/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết về đầu nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Mẫu số 03 

TÊN CÔNG TY THỰC 

HIỆN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU 

TƢKHỞI NGHIỆP SÁNG 

TẠO 

------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: ……………… ............, ngày ….. tháng ….. năm ….. 

 

THÔNG BÁO 

Về việc gia hạn thời gian hoạt động của quỹ đầu tƣ khởi nghiệp sáng tạo 

 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phƣớc 

 

Tên doanh nghiệp (ghi tên bằng chữ in hoa): .........................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ...................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh 

nghiệp/mã số thuế):      

là công ty thực hiện quản lý quỹ đầu tƣ khởi nghiệp sáng tạo (ghi tên bằng chữ 

in hoa): 

………………………thành lập theo Thông báo số ………………ngày ....  

Thông báo về việc gia hạn thời gian hoạt động của quỹ nhƣ sau: 

- Thời điểm bắt đầu hoạt động: ..............................................  

- Thời hạn hoạt động trƣớc khi gia hạn: ...............................................  

- Gia hạn thời gian hoạt động đến: ………../ ………./ ……….. 

- Lý do gia hạn: ..............................................................................  

Công ty ……………… (tên công ty thực hiện quản lý quỹ) cam kết chịu trách 

nhiệm hoàn toàn trƣớc pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội 

dung Thông báo này và các tài liệu kèm theo. 

 Các giấy tờ gửi kèm: 

-……………… 

-……………… 

-……………… 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA DOANH NGHIỆP 

(Ký, và ghi họ tên) 
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83. Thông báo giải thể và kết quả giải thể quỹ đầu tƣ khởi nghiệp 

sáng tạo. Mã số TTHC: 2.002005.000.00.00.H10. 

a) Trình tự thực hiện:  

* Bƣớc 1. Nộp hồ sơ  

- Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày Đại hội nhà đầu tƣ quyết định giải 

thể quỹ trƣớc khi kết thúc thời hạn hoạt động ghi trong Điều lệ quỹ; Công ty 

thực hiện quản lý quỹ bị giải thể, phá sản, hoặc bị thu hồi Giấy đăng ký doanh 

nghiệp mà ban đại diện quỹ không xác lập đƣợc công ty thực hiện quản lý quỹ 

thay thế trong thời hạn 02 tháng, kể từ ngày phát sinh sự kiện; Các trƣờng hợp 

khác theo quy định của Điều lệ quỹ. Hoặc 03 tháng trƣớc ngày kết thúc thời hạn 

hoạt động ghi trong Điều lệ quỹ, công ty thực hiện quản lý quỹ triệu tập Đại hội 

nhà đầu tƣ để thông qua phƣơng án giải thể quỹ.  

- Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày Đại hội nhà đầu tƣ thông 

qua việc giải thể quỹ, công ty thực hiện quản lý quỹ phải lập trực tuyến thông 

báo trên Cổng dịch vụ công hoặc gửi văn bản qua dịch vụ bƣu chính công ích, 

hoặc gửi văn bản trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tại 

Trung tâm Phục vụ hành chính công, Địa chỉ, số 727, QL 14, phƣờng Tân Bình, 

thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phƣớc.  

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ:  

+ Trƣờng hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, lập Giấy tiếp nhận hồ sơ 

và hẹn trả kết quả, trao cho ngƣời nộp hồ sơ. 

+ Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đầy đủ, hợp lệ thì hƣớng dẫn cho ngƣời nộp hồ 

sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. 

- Chuyển hồ sơ đến Sở Kế hoạch và Đầu tƣ giải quyết. 

* Bƣớc 2. Thẩm định hồ sơ 

- Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của 

thông báo và các tài liệu kèm theo trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày 

nhận đƣợc thông báo. 

Hoạt động thanh lý tài sản, thời hạn thanh lý tài sản của quỹ thực hiện 

theo phƣơng án giải thể đã đƣợc Đại hội nhà đầu tƣ thông qua, nhƣng không quá 

01 năm, kể từ ngày công bố bản thông báo về việc giải thể quỹ. Trong thời gian 

quỹ đang thanh lý tài sản để giải thể, phí quản lý, phí giám sát và các chi phí 

khác đƣợc thu theo biểu phí đã đƣợc Đại hội nhà đầu tƣ thông qua. Sau ngày 

giải thể quỹ, định kỳ hàng tháng, công ty thực hiện quản lý quỹ cung cấp cho 

nhà đầu tƣ thông tin về mức thanh toán trên một phần vốn góp, chi phí phát sinh 

trong kỳ, giá trị tài sản ròng còn lại của quỹ và giá trị tài sản phân phối cho nhà 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7136
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đầu tƣ. Thông báo gửi cho nhà đầu tƣ phải đƣợc cung cấp cho cơ quan đăng ký 

kinh doanh để theo dõi, giám sát. 

Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày hoàn tất việc giải thể quỹ, 

công ty thực hiện quản lý quỹ có trách nhiệm công bố thông tin về việc hoàn tất 

thanh lý, phân phối và giải thể quỹ trên cổng thông tin điện tử của công ty thực 

hiện quản lý quỹ, đồng thời thông báo kết quả giải thể quỹ đến cơ quan đăng ký 

kinh doanh (thông qua trung tâm phục vụ hành chính công) 

Trƣờng hợp thông báo kết quả giải thể không chính xác, có tài liệu giả 

mạo, công ty thực hiện quản lý quỹ, những tổ chức, cá nhân có liên quan phải 

liên đới chịu trách nhiệm thanh toán số nợ chƣa thanh toán và chịu trách nhiệm 

cá nhân trƣớc pháp luật về những hệ quả phát sinh trong thời hạn 03 năm, kể từ 

ngày báo cáo kết quả giải thể đến cơ quan đăng ký kinh doanh. 

* Bƣớc 3. Trả kết quả  

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Phƣớc thông báo ngƣời 

nộp hồ sơ  để nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan (nếu có). 

- Ngƣời nộp hồ sơ mang theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả đến 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Phƣớc để đƣợc hƣớng dẫn thực 

hiện các nghĩa vụ có liên quan (nếu có) và nhận kết quả. 

b) Cách thức thực hiện:  

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công; 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ  của Sở Kế hoạch 

và Đầu tƣ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.  

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

(1) Trƣờng hợp thông báo việc giải thể quỹ, hồ sơ gồm: 

- Thông báo việc giải thể quỹ cho cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty 

đặt trụ sở theo Mẫu số 04 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 38/2018/NĐ-CP.  

- Biên bản họp và nghị quyết của Đại hội nhà đầu tƣ về việc giải thể quỹ, 

kèm theo phƣơng án, lộ trình thanh lý và phân phối tài sản đã đƣợc Đại hội nhà 

đầu tƣ thông qua, trong đó nêu rõ nguyên tắc xác định giá trị tài sản tại ngày giải 

thể và thời gian quỹ thanh lý tài sản phù hợp với quy định của pháp luật, quy 

định tại Điều lệ quỹ và sổ tay định giá; phƣơng thức phân phối tài sản cho nhà 

đầu tƣ và cung cấp thông tin cho nhà đầu tƣ về hoạt động thanh lý và phân phối 

tài sản; 
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- Cam kết bằng văn bản đƣợc ký bởi đại diện theo pháp luật của công ty 

thực hiện quản lý quỹ về việc chịu trách nhiệm hoàn tất các thủ tục thanh lý tài 

sản để giải thể quỹ. 

(2) Trƣờng hợp thông báo đã hoàn tất việc giải thể, hồ sơ gồm: 

Thông báo việc giải thể quỹ cho cơ quan đăng ký kinh doanh nơi công ty 

đặt trụ sở theo Mẫu số 04 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 38/2018/NĐ-CP. 

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ 

d) Thời hạn giải quyết: - Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách  nhiệm 

xem xét tính hợp lệ của thông báo và các tài liệu kèm theo trong thời hạn 15 

ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc thông báo. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:   

- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Đăng ký kinh doanh  - Sở Kế hoạch 

và Đầu tƣ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Văn bản gửi công ty thực hiện 

quản lý quỹ về việc giải thể quỹ đầu tƣ khởi nghiệp sáng tạo hợp lệ và Hồ sơ 

doanh nghiệp đƣợc cập nhật thông tin trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp.  

h) Lệ phí: Không có.  

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Biểu mẫu số 04: Thông qua việc giải thể quỹ đầu tƣ khởi nghiệp sáng tạo 

tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 38/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018  

của Chính phủ quy định các mẫu văn bản sử dụng trong thông báo thành lập và 

hoạt động của quỹ đầu tƣ khởi nghiệp sáng tạo. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có):  

Đƣợc quy định tại Khoản 1 Điều 14 Giải thể quỹ Nghị định số 

38/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết giải 

thể quỹ đầu tƣ khởi nghiệp sáng tạo: 

Việc thanh lý, giải thể quỹ đƣợc tiến hành trong các trƣờng hợp sau đây: 

- Kết thúc thời hạn hoạt động ghi trong Điều lệ quỹ; 

- Đại hội nhà đầu tƣ quyết định giải thể quỹ trƣớc khi kết thúc thời hạn 

hoạt động ghi trong Điều lệ quỹ; 
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- Công ty thực hiện quản lý quỹ bị giải thể, phá sản, hoặc bị thu hồi Giấy 

đăng ký doanh nghiệp mà ban đại diện quỹ không xác lập đƣợc công ty thực 

hiện quản lý quỹ thay thế trong thời hạn 02 tháng, kể từ ngày phát sinh sự kiện; 

- Các trƣờng hợp khác theo quy định của Điều lệ quỹ. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

-  Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số số 04/2017/QH14 ngày 12 

tháng 6 năm 2017; 

-  Nghị định số 38/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết về đầu nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Mẫu số 04 

TÊN CÔNG TY THỰC 

HIỆN QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU 

TƢ KHỞI NGHIỆP SÁNG 

TẠO 

------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: ……………… ..……, ngày ….. tháng ….. năm ….. 

THÔNG BÁO 

Về việc giải thể quỹ đầu tƣ khởi nghiệp sáng tạo 

 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phƣớc 

 

Tên doanh nghiệp (ghi tên bằng chữ in hoa):..........................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ...............................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số 

doanh nghiệp/mã số thuế):      

là công ty thực hiện quản lý quỹ đầu tƣ khởi nghiệp sáng tạo (ghi tên bằng chữ in hoa): 

............................................ thành lập theo số ……………Thông báo ngày  

Thông báo về việc giải thể quỹ nhƣ sau: 

Trƣờng hợp thông báo sau khi Đại hội nhà đầu tƣ thông qua việc giải thể quỹ, 

công ty thực hiện quản lý quỹ thông báo nhƣ sau: 

Kính đề nghị Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo tình trạng quỹ đang làm thủ 

tục thanh lý, giải thể, đăng tải quyết định giải thể và phƣơng án giải thể của quỹ (nếu 

có) trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 

Công ty (tên công ty thực hiện quản lý quỹ) …….cam kết hoàn toàn chịu trách 

nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo 

này và các tài liệu kèm theo. 

Trƣờng hợp việc giải thể quỹ đƣợc hoàn tất, công ty thực hiện quản lý quỹ 

thông báo nhƣ sau: 

Quỹ đã hoàn tất việc thanh lý, phân phối và giải thể quỹ theo quy định tại Điều 

14 và 15 Nghị định quy định chi tiết về đầu tƣ cho khởi nghiệp sáng tạo. Kính đề nghị 

Phòng Đăng ký kinh doanh cập nhật tình trạng pháp lý của quỹ trong Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về đăng ký doanh nghiệp sang tình trạng giải thể. 

Công ty (tên công ty thực hiện quản lý quỹ)……….. cam kết hoàn toàn chịu 

trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung 

Thông báo này./.  

Các giấy tờ gửi kèm: 

-……………… 
ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  

CỦA DOANH NGHIỆP 
(Ký, và ghi họ tên) 
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84. Thông báo về việc chuyển nhƣợng phần vốn góp của các nhà đầu 

tƣ. Mã số TTHC: 2.002004.000.00.00.H10. 

a) Trình tự thực hiện:  

* Bƣớc 1. Nộp hồ sơ  

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hoàn tất giao dịch, công ty thực hiện 

quản lý quỹ thực hiện lập trực tuyến thông báo trên Cổng dịch vụ công hoặc gửi 

văn bản qua dịch vụ bƣu chính công ích, hoặc gửi văn bản trực tiếp cho bộ phận 

tiếp nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, 

Địa chỉ, số 727, QL 14, phƣờng Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình 

Phƣớc.  

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ: 

+ Trƣờng hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, lập Giấy tiếp nhận hồ sơ 

và hẹn trả kết quả, trao cho ngƣời nộp hồ sơ. 

+ Trƣờng hợp hồ sơ chƣa đầy đủ, hợp lệ thì hƣớng dẫn cho ngƣời nộp hồ 

sơ bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. 

- Chuyển hồ sơ đến Sở Kế hoạch và Đầu tƣ giải quyết. 

* Bƣớc 2. Thẩm định hồ sơ 

- Cơ quan đăng ký kinh doanh có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ của hồ 

sơ. 

Trƣờng hợp hồ sơ không hợp lệ cơ quan đăng ký kinh doanh có văn bản 

trả lời (thông qua trung tâm phục vụ hành chính công )  

Trƣờng hợp thông báo kết quả giải thể không chính xác, có tài liệu giả 

mạo, công ty thực hiện quản lý quỹ, những tổ chức, cá nhân có liên quan phải 

liên đới chịu trách nhiệm thanh toán số nợ chƣa thanh toán và chịu trách nhiệm 

cá nhân trƣớc pháp luật về những hệ quả phát sinh trong thời hạn 03 năm, kể từ 

ngày báo cáo kết quả giải thể đến cơ quan đăng ký kinh doanh. 

* Bƣớc 3. Trả kết quả. 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Phƣớc thông báo ngƣời 

nộp hồ sơ  để nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan (nếu có). 

- Ngƣời nộp hồ sơ mang theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả đến 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Phƣớc để đƣợc hƣớng dẫn thực 

hiện các nghĩa vụ có liên quan (nếu có) và nhận kết quả. 

b) Cách thức thực hiện:  

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công; 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7133
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7133
https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7133
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- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ  của Sở Kế hoạch 

và Đầu tƣ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.   

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

- Thông báo về việc chuyển nhƣợng Phần vốn góp của các nhà đầu tƣ theo 

Mẫu số 05 tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 38/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 

năm 2018 của Chính phủ quy định các mẫu văn bản sử dụng trong thông báo 

thành lập và hoạt động của quỹ đầu tƣ khởi nghiệp sáng tạo, trong đó nêu rõ 

thông tin về các bên giao dịch, tỷ lệ sở hữu của các bên (trƣớc và sau khi giao 

dịch), giá trị giao dịch; 

- Bản sao hợp đồng chuyển nhƣợng của các nhà đầu tƣ có xác nhận của 

công ty thực hiện quản lý quỹ. 

* Số lƣợng hồ sơ: chƣa quy định 

d) Thời hạn giải quyết: chƣa quy định 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:   

- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Đăng ký kinh doanh  - Sở Kế hoạch 

và Đầu tƣ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Hồ sơ thông tin về việc 

chuyển nhƣợng Phần vốn góp của nhà đầu tƣ quỹ đầu tƣ khởi nghiệp sáng tạo 

đƣợc cập nhật và công khai trên trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh 

nghiệp  

h) Lệ phí: chƣa quy định 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:  

Biểu mẫu số 05: Thông báo việc chuyển nhƣợng Phần vốn của các nhà 

đầu tƣ quỹ đầu tƣ khởi nghiệp sáng tạo tại Phụ lục kèm theo Nghị định số 

38/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018  của Chính phủ quy định các mẫu 

văn bản sử dụng trong thông báo thành lập và hoạt động của quỹ đầu tƣ khởi 

nghiệp sáng tạo. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Số lƣợng 

nhà đầu tƣ của quỹ sau khi chuyển nhƣợng không quá 30 ngƣời. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
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-  Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số số 04/2017/QH14 ngày 12 

tháng 6 năm 2017; 

-  Nghị định số 38/2018/NĐ-CP ngày 11 tháng 3 năm 2018 của Chính phủ 

quy định chi tiết về đầu nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Mẫu số 05 

TÊN CÔNG TY THỰC HIỆN 

QUẢN LÝ QUỸ ĐẦU TƢ 

KHỞI NGHIỆP SÁNG TẠO 

------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: ……………… ............, ngày ….. tháng ….. năm ….. 
 

THÔNG BÁO 

Về việc chuyển nhƣợng Phần vốn góp của các nhà đầu tƣ 

 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phƣớc 

 

Tên doanh nghiệp (ghi tên bằng chữ in hoa): .............................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ...........................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số 

doanh nghiệp/mã số thuế):      

là công ty thực hiện quản lý quỹ đầu tƣ khởi nghiệp sáng tạo (ghi tên bằng chữ in hoa): 

....................  ……..... thành lập theo Thông báo số ………ngày  

Thông báo về việc chuyển nhƣợng Phần vốn góp của các nhà đầu tƣ nhƣ 

sau: 

1. Bên chuyển nhƣợng: 

(Kê khai các thông tin về nhà đầu tƣ chuyển nhƣợng Phần vốn góp) 

- Số vốn chuyển nhƣợng: (bằng số; VNĐ và giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị 

tiền nƣớc ngoài, nếu có): ……tƣơng ứng....% tổng số vốn góp của quỹ. 

- Số vốn còn lại tại quỹ sau khi chuyển nhƣợng: (bằng số; VNĐ và giá trị tƣơng 

đƣơng theo đơn vị tiền nƣớc ngoài, nếu có): ....tƣơng ứng....% tổng số vốn góp của 

quỹ. 

2. Bên nhận chuyển nhƣợng: 

(Kê khai các thông tin về nhà đầu tƣ nhận chuyển nhƣợng Phần vốn góp) 

- Số vốn tại quỹ sau khi chuyển nhƣợng: (bằng số; VNĐ và giá trị tƣơng đƣơng 

theo đơn vị tiền nƣớc ngoài, nếu có): ....tƣơng ứng....% tổng số vốn góp của quỹ. 

3. Thời điểm chuyển nhƣợng: ...................................  

4. Danh sách các nhà đầu tƣ của quỹ sau khi chuyển nhƣợng: kèm theo 

(Đối với nhà đầu tƣ có giá trị vốn góp không thay đổi, trong danh sách nhà đầu 

tƣ không bắt buộc phải có chữ ký của nhà đầu tƣ đó). 

Công ty …………….(tên công ty thực hiện quản lý quỹ) cam kết chịu trách 

nhiệm hoàn toàn trƣớc pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung 

Thông báo này và các tài liệu kèm theo./. 

 Các giấy tờ gửi kèm: 

- Bản sao hợp đồng chuyển nhƣợng; 

- Danh sách nhà đầu tƣ của quỹ sau khi thay 

đổi theo Mẫu số 01b Phụ lục; 

-……………… 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA DOANH NGHIỆP 
(Ký, và ghi họ tên) 
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85. Hỗ trợ tƣ vấn, công nghệ cho doanh nghiệp nhỏ và vừa, hỗ trợ 

phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp 

sáng tạo và tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị. Mã số TTHC: 

2.002418.000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện:   

* Bƣớc 1. Nộp hồ sơ  

- Doanh nghiệp nhỏ và vừa lập hồ sơ đề xuất nhu cầu hỗ trợ và gửi (trực 

tiếp hoặc trực tuyến) tới cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh nghiệp trên Cổng dịch vụ 

công hoặc gửi văn bản qua dịch vụ bƣu chính công ích, hoặc gửi văn bản trực 

tiếp cho bộ phận tiếp nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công, Địa chỉ, số 727, QL 14, phƣờng Tân Bình, thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình Phƣớc.  

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ: 

* Bƣớc 2. Thẩm định hồ sơ 

- Trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc Hồ sơ đề xuất 

nhu cầu hỗ trợ của doanh nghiệp nhỏ và vừa, cơ quan, tổ chức hỗ trợ doanh 

nghiệp nhỏ và vừa xem xét hồ sơ, quyết định và có thông báo (bằng văn bản 

hoặc trực tuyến) cho doanh nghiệp. 

- Trƣờng hợp doanh nghiệp nhỏ và vừa đủ điều kiện hỗ trợ nhƣng chƣa 

đầy đủ hồ sơ theo yêu cầu, cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa hƣớng dẫn 

doanh nghiệp hoàn chỉnh hồ sơ đáp ứng yêu cầu. 

- Trƣờng hợp doanh nghiệp chƣa đủ điều kiện hỗ trợ, cơ quan hỗ trợ 

DNNVV thông báo (bằng văn bản hoặc trực tuyến) cho doanh nghiệp biết.  

- Cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa cung cấp hoặc phối hợp với 

các cơ quan, tổ chức, cá nhân cung cấp dịch vụ hỗ trợ trên cơ sở văn bản phê 

duyệt hỗ trợ. DNNVV chi trả phần kinh phí không đƣợc ngân sách nhà nƣớc hỗ 

trợ cho cơ quan, tổ chức, cá nhân hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (nếu có). 

Sau khi dịch vụ hỗ trợ hoàn thành, cơ quan hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và 

vừa tiến hành nghiệm thu, thanh lý và thanh toán kinh phí hỗ trợ doanh nghiệp 

nhỏ và vừa theo quy định của pháp luật. 

* Bƣớc 3. Trả kết quả. 

- Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Phƣớc thông báo ngƣời 

nộp hồ sơ  để nhận kết quả và thực hiện các nghĩa vụ có liên quan (nếu có). 

- Ngƣời nộp hồ sơ mang theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả đến 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Phƣớc để đƣợc hƣớng dẫn thực 

hiện các nghĩa vụ có liên quan (nếu có) và nhận kết quả. 
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b) Cách thức thực hiện:  

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng cổng thông tin quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ  của Sở Kế hoạch 

và Đầu tƣ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.   

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

- Tờ khai xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, doanh nghiệp nhỏ, doanh 

nghiệp vừa và đề xuất nhu cầu hỗ trợ theo mẫu quy định tại Phụ lục ban hành 

kèm theo Nghị định số 80/2021/NĐ-CP, trong đó ghi rõ nội dung và mức ngân 

sách đề nghị đƣợc hỗ trợ, báo giá của bên cung cấp (nếu có). 

- Tài liệu xác định DNNVV khởi nghiệp sáng tạo: 

Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa đƣợc xác định DNNVV khởi nghiệp 

sáng tạo trên căn cứ có giải thƣởng cấp quốc gia, quốc tế về khởi nghiệp sáng 

tạo hoặc sản phẩm, dự án về đổi mới sáng tạo; hoặc đƣợc cấp văn bằng bảo hộ 

đối với sáng chế; hoặc đƣợc cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp khoa học công 

nghệ, Giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao, doanh nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao (Khoản 1, Điều 21 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP), tài liệu xác 

định bao gồm:  

+ Giấy chứng nhận đạt giải thƣởng cấp quốc gia, quốc tế về khởi nghiệp 

sáng tạo hoặc sản phẩm, dự án về đổi mới sáng tạo. Giấy chứng nhận có thời 

gian không quá 05 năm tính đến thời điểm DNNVV nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ; 

+ Văn bằng bảo hộ đối với sáng chế hoặc giấy chứng nhận doanh nghiệp 

khoa học công nghệ hoặc giấy chứng nhận doanh nghiệp công nghệ cao, doanh 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao với điều kiện các tài liệu này vẫn còn thời hạn 

tính đến thời điểm DNNVV nộp hồ sơ đề xuất nhu cầu hỗ trợ. 

Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa đƣợc xác định DNNVV khởi nghiệp 

sáng tạo trên căn cứ đã đƣợc đầu tƣ hoặc cam kết đầu tƣ bởi các quỹ đầu tƣ khởi 

nghiệp sáng tạo; đƣợc hỗ trợ hoặc cam kết hỗ trợ bởi các khu làm việc chung, 

các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp sáng tạo, tổ chức cung cấp dịch vụ, cơ sở ƣơm 

tạo, cơ sở thúc đẩy kinh doanh, các trung tâm đổi mới sáng tạo theo quy định 

của pháp luật về đầu tƣ (Khoản 2, Điều 21 Nghị định số 80/2021/NĐ-CP), tài 

liệu bao gồm:  
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+ Hợp đồng góp vốn hoặc văn bản xác nhận khoản đầu tƣ của quỹ đầu tƣ 

khởi nghiệp sáng tạo có giá trị tối thiểu 01 tỷ đồng; thời điểm đầu tƣ không quá 

05 năm đến khi DNNVV nộp hồ sơ đề xuất nhu cầu hỗ trợ; 

+ Văn bản cam kết của quỹ đầu tƣ khởi nghiệp sáng tạo với khoản đầu tƣ 

tối thiểu 500 triệu đồng và thời điểm cam kết không quá 01 năm đến khi 

DNNVV nộp hồ sơ đề xuất nhu cầu hỗ trợ; 

+ Văn bản xác nhận hoặc hợp đồng thể hiện đang thực hiện hỗ trợ cho 

DNNVV khởi nghiệp sáng tạo của các khu làm việc chung, tổ chức hỗ trợ khởi 

nghiệp sáng tạo, tổ chức cung cấp dịch vụ, cơ sở ƣơm tạo, cơ sở thúc đẩy kinh 

doanh, trung tâm đổi mới sáng tạo; hoặc văn bản cam kết hoặc hợp đồng thể 

hiện sẽ hỗ trợ cho DNNVV khởi nghiệp sáng tạo. Thời điểm xác nhận, cam kết 

hỗ trợ không quá 06 tháng tính đến thời điểm DNNVV nộp hồ sơ đề xuất hỗ trợ. 

 - Tài liệu xác định DNNVV tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị 

thuộc lĩnh vực sản xuất, chế biến. 

 + Đối với DNNVV là doanh nghiệp đầu chuỗi đƣợc thành lập và hoạt 

động theo quy định của pháp luật Việt Nam: Tài liệu xác định quy mô là 

DNNVV. 

 + DNNVV đang thực hiện hợp đồng mua, bán sản phẩm, dịch vụ hoặc 

hợp đồng hợp tác, liên kết với doanh nghiệp đầu chuỗi: Tài liệu là tối thiểu 01 

hợp đồng mua hoặc bán sản phẩm hoặc hợp tác, liên kết với doanh nghiệp đầu 

chuỗi. 

 + DNNVV đƣợc các doanh nghiệp đầu chuỗi hoặc cơ quan, tổ chức hỗ trợ 

DNNVV đánh giá có tiềm năng trở thành nhà cung ứng cho doanh nghiệp đầu 

chuỗi: tài liệu là xác nhận của doanh nghiệp đầu chuỗi. 

 - Các tài liệu liên quan trực tiếp khác (nếu có) 

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 14 ngày làm việc kể từ khi nhận 

đủ hồ sơ đề xuất nhu cầu hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:   

- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Đăng ký kinh doanh  - Sở Kế hoạch 

và Đầu tƣ. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cơ quan, tổ chức hỗ trợ 

DNNVV; doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo phê duyệt hỗ trợ 

hoặc không đủ điều kiện hỗ trợ của cơ quan, tổ chức hỗ trợ DNNVV. 

h) Lệ phí: Không có 
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i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai xác định doanh nghiệp siêu nhỏ, 

doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp vừa và đề xuất nhu cầu hỗ trợ quy định tại Phụ 

lục ban hành kèm theo Nghị định số 80/2021/NĐ-CP. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không 

có 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 ngày 12 tháng 

06 năm 2017; 

- Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 08 năm 2021 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; 

- Thông tƣ số 06/2022/TT-BKHĐT ngày 10/5/2022 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ Hƣớng dẫn một số điều của Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 

8 năm 2021 của Chính phủ quy định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều 

của Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục 

TỜ KHAI XÁC ĐỊNH DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ, DOANH NGHIỆP NHỎ, 

DOANH NGHIỆP VỪAVÀ ĐỀ XUẤT NHU CẦU HỖ TRỢ 

(Kèm theo Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 8 năm 2021 của Chính phủ) 

1. Thông tin chung về doanh nghiệp: 

Tên doanh nghiệp:..................................................................................................... 

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế:................................................................................. 

Loại hình doanh nghiệp:............................................................................................. 

Địa chỉ trụ sở chính:.................................................................................................... 

Quận/huyện:................................... Tỉnh/thành phố:................................................... 

Điện thoại:............................... Fax:............................... Email:................................. 

2. Thông tin xác định doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ: 

Có vốn điều lệ do một hoặc nhiều phụ nữ sở hữu từ 51% trở lên: 

□ Có □ Không 

Tên ngƣời quản lý điều hành doanh nghiệp:................................................................ 

3. Thông tin về tiêu chí xác định quy mô doanh nghiệp: 

Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh chính:........................................................................... 

Số lao động tham gia bảo hiểm xã hội bình quân năm:................................................. 

Trong đó, số lao động nữ: ............................................. 

Tổng nguồn vốn:........................................................................................................ 

Tổng doanh thu năm trƣớc liền kề:.............................................................................. 

4. Doanh nghiệp tự xác định thuộc quy mô (tích X vào ô tương ứng): 

□ Doanh nghiệp siêu nhỏ □ Doanh nghiệp nhỏ □ Doanh nghiệp vừa 

5. Các nội dung đề xuất hỗ trợ (Doanh nghiệp lựa chọn một hoặc nhiều nội dung hỗ 

trợ): 

□ Hỗ trợ công nghệ:......................................................... 

□ Hỗ trợ tƣ vấn□ :......................................................... 

Hỗ trợ phát triển nguồn nhân lực:................................................................................ 

□ Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh 

doanh:..................................... 

□ Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa khởi nghiệp sáng tạo:............................................. 

□ Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá 

trị:....................... 

DOANH NGHIỆP CAM KẾT 

1. Về tính chính xác liên quan tới thông tin của doanh nghiệp. 

2. Chấp hành nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật Việt Nam. 

   ..., ngày ... tháng ... năm ... 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP DOANH NGHIỆP 
(Ký, ghi rõ họ tên; chức vụ và đóng dấu) 

  

Hồ sơ kèm theo:............................................. 
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86. Thủ tục hỗ trợ tƣ vấn, hƣớng dẫn hồ sơ, thủ tục chuyển đổi hộ 

kinh doanh thành doanh nghiệp - Mã số TTHC: 2.001999 

a) Trình tự thực hiện:  

* Bƣớc 1. Nộp hồ sơ  

- Hộ kinh doanh đăng ký chuyển đổi thành doanh nghiệp có nhu cầu tƣ 

vấn, hƣớng dẫn nộp hồ sơ trên cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp 

(https://dangkykinhdoanh.gov.vn) hoặc gửi văn bản qua dịch vụ bƣu chính công 

ích, hoặc gửi văn bản trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận của Sở Kế hoạch và Đầu 

tƣ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Địa chỉ, số 727, QL 14, phƣờng Tân 

Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phƣớc đƣợc tƣ vấn, hỗ trợ.  

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính đầy đủ, hợp lệ của hồ sơ: 

* Bƣớc 2. Thẩm định hồ sơ 

- Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ, Phòng Đăng ký 

kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tƣ có trách nhiệm liên hệ để tƣ vấn, hƣớng 

dẫn miễn phí các nội dung: 

+  Trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp; 

+  Trình tự, thủ tục, hồ sơ đăng ký chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 

đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện (nếu có). 

b) Cách thức thực hiện 

 - Thực hiện trực tuyến trên Cổng cổng thông tin quốc gia về đăng ký 

doanh nghiệp (https://dangkykinhdoanh.gov.vn). 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ  của Sở Kế hoạch 

và Đầu tƣ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.   

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ: 

- Bản sao hợp lệ Giấy đăng ký kinh doanh của hộ kinh doanh;  

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký mã số thuế;  

- Bản sao hợp lệ chứng từ nộp lệ phí môn bài, các loại thuế và khoản nộp 

ngân sách nhà nƣớc khác (nếu có), ờ khai thuế trong thời hạn 01 năm trƣớc khi 

chuyển đổi. 

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

đƣợc hồ sơ. 

https://dangkykinhdoanh.gov.vn/
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đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ kinh doanh. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:   

- Cơ quan có thẩm quyền giải quyết: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện: Phòng Đăng ký kinh doanh  - Sở Kế hoạch 

và Đầu tƣ.  

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận thành lập 

doanh nghiệp đƣợc cấp cho hộ kinh doanh. 

h) Lệ phí: Không có   

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có  

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không có 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

+ Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa số 04/2017/QH14 ngày 12 tháng 

06 năm 2017; 

+ Nghị định số 80/2021/NĐ-CP ngày 26 tháng 08 năm 2021 của Chính 

phủ quy định chi tiết một số điều Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa. 
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VI. LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA LIÊN HIỆP 

HỢP TÁC XÃ 

87. Đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã. Mã số TTHC: 1.005125. 

000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện:  

Bƣớc 1: Tiếp nhận hồ sơ 

 - Ngƣời có thẩm quyền đăng ký liên hiệp hợp tác xã hoặc ngƣời đại diện 

theo ủy quyền lập trực tuyến trên Cổng dịch vụ công hoặc gửi văn bản qua dịch 

vụ bƣu chính công ích, hoặc gửi văn bản trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận của Sở 

Kế hoạch và Đầu tƣ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Địa chỉ, số 727, 

QL 14, phƣờng Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phƣớc; 

- Ngƣời có thẩm quyền đăng ký cần có bản sao hợp lệ một trong các giấy 

tờ chứng thực cá nhân (Thẻ căn cƣớc công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc 

Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam; Hộ chiếu nƣớc 

ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nƣớc ngoài còn hiệu lực đối với 

ngƣời nƣớc ngoài). 

- Trƣờng hợp đƣợc ủy quyền thì phải có thêm giấy tờ sau: (1) Bản sao hợp 

lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (Thẻ căn cƣớc công dân hoặc 

Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực đối với công dân 

Việt Nam; Hộ chiếu nƣớc ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nƣớc 

ngoài còn hiệu lực đối với ngƣời nƣớc ngoài);  

2) Bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ nộp 

hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp 

hồ sơ, nhận kết quả; hoặc Văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, 

nhận kết quả theo quy định của pháp luật. Văn bản này không bắt buộc phải 

công chứng, chứng thực. 

- Hồ sơ đăng ký liên hiệp hợp tác xã đƣợc tiếp nhận để nhập thông tin vào 

Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã khi: 

+ Có đủ giấy tờ theo quy định; 

+ Thông tin của liên hiệp hợp tác xã đã đƣợc kê khai đầy đủ vào các giấy 

tờ trong hồ sơ đăng ký hợp tác xã theo quy định; 

+ Có địa chỉ liên lạc của ngƣời nộp hồ sơ đăng ký thành lập liên hiệp hợp 

tác xã; 

+ Đã nộp lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định. 

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký liên hiệp hợp tác xã, Phòng Đăng ký 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7166
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kinh doanh trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho ngƣời nộp hồ sơ. 

Bƣớc 2: Xử lý hồ sơ 

- Trƣờng hợp hồ sơ không đủ điều kiện cấp đăng ký theo quy định tại 

Điều 24 Luật Hợp tác xã, Phòng Đăng ký kinh doanh phải thông báo rõ nội dung 

cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho ngƣời thành lập liên hiệp hợp tác xã 

trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Phòng Đăng ký kinh 

doanh ghi toàn bộ yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký liên hiệp hợp tác xã 

đối với mỗi một bộ hồ sơ do liên hiệp hợp tác xã nộp trong 01 Thông báo yêu 

cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký liên hiệp hợp tác xã 

- Trƣờng hợp hồ sơ đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 24 Luật Hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác 

xã trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ hợp lệ. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ  của Sở Kế hoạch 

và Đầu tƣ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.  

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

- Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của ngƣời có thẩm quyền 

đăng ký. Trƣờng hợp đƣợc ủy quyền, phải có thêm: (1) bản sao hợp lệ giấy tờ 

chứng thực cá nhân của ngƣời đƣợc ủy quyền; (2) bản sao hợp lệ hợp đồng cung 

cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu 

của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả hoặc văn bản ủy 

quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp 

luật. Văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực. 

- Giấy đề nghị đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã; 

- Điều lệ; 

- Phƣơng án sản xuất kinh doanh;  

- Danh sách thành viên hợp tác xã; 

- Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát 

hoặc kiểm soát viên; 

- Nghị quyết Hội nghị thành lập; 

- Trƣờng hợp đăng ký liên hiệp hợp tác xã là tổ chức tín dụng kèm theo hồ 
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sơ phải có bản sao hợp lệ giấy phép hoặc văn bản chấp thuận của Ngân hàng 

Nhà nƣớc Việt Nam. 

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, cá nhân. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

Cơ quan có thẩm quyền quyết định TTHC: Phòng Đăng ký kinh doanh - 

Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã. 

h) Lệ phí: 100.000 đồng/lần cấp (Theo Nghị quyết số 05/2020/NQ-

HĐND ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh Bình Phƣớc). 

Thanh toán lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh hoặc qua dịch vụ bƣu chính công ích hoặc thanh toán trực tuyến 

qua cổng dịch vụ công của tỉnh: (https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn) 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Giấy đề nghị đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã theo mẫu quy định 

tại Phụ lục I-1 Thông tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT; 

- Phƣơng án sản xuất kinh doanh theo mẫu quy định tại Phụ lục I-2 Thông 

tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT; 

- Danh sách thành viên hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục I-3 

Thông tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT; 

- Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc 

kiểm soát viên theo mẫu quy định tại Phụ lục I-4 Thông tƣ số 07/2019/TT-

BKHĐT. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): 

- Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh mà pháp luật không cấm; trừ trƣờng 

hợp kinh doanh ngành, nghề yêu cầu phải có điều kiện; 

- Tên của liên hiệp hợp tác xã đƣợc đặt theo quy định tại Điều 22 của Luật 

Hợp tác xã, Điều 7, 8, 9, 10 Nghị định số 193/2013/NĐ-CP, Khoản 14 Điều 1 

Thông tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT; 

- Hồ sơ đăng ký có đầy đủ giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó đƣợc kê khai 

đầy đủ theo quy định của pháp luật; 
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- Trụ sở chính của liên hiệp hợp tác xã đƣợc xác định gồm số nhà, tên 

đƣờng, phố, xã, phƣờng, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ƣơng trên lãnh thổ Việt Nam; số điện thoại, số fax và 

thƣ điện tử (nếu có). 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Hợp tác xã ngày 20/11/2012 (Luật Hợp tác xã); 

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số 

điều của Luật Hợp tác xã (Nghị định số 193/2013/NĐ-CP);  

- Thông tƣ số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/05/2014 hƣớng dẫn về đăng 

ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã (Thông tƣ số 

03/2014/TT-BKHĐT); 

- Thông tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tƣ số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình 

hình hoạt động của hợp tác xã (Thông tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT). 

- Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh 

Bình Phƣớc Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký kinh 

doanh đối với hộ gia đình, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bình 

Phƣớc. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục I-1 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
…… ngày….. tháng….. năm…. 

GIẤY ĐỀ NGHỊ 

Đăng ký thành lập hợp tác xã 

Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã 

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa):.......................là ngƣời đại diện theo pháp 

luật của hợp tác xã 

Đăng ký thành lập hợp tác xã với các nội dung sau: 

1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp) 

Thành lập mới  

Thành lập trên cơ sở tách hợp tác xã  

Thành lập trên cơ sở chia hợp tác xã  

Thành lập trên cơ sở hợp nhất hợp tác xã  

2. Tên hợp tác xã: 

Tên hợp tác xã viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): ......................... ……... 

Tên hợp tác xã viết bằng tiếng nƣớc ngoài (nếu có): ................................... ……... 

Tên hợp tác xã viết tắt (nếu có): ................................................................... ……... 

3. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ............................................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ................................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  .............................................................  

Tỉnh/Thành phố:  ......................................................................................................  

Điện thoại (nếu có):  .............................................. Fax (nếu có):  ............................  

Email (nếu có):  ...................................................... Website (nếu có):  .....................  

4. Ngành, nghề kinh doanh
1
 (ghi tên và mã ngành, nghề kinh doanh theo ngành 

cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam): 

STT Tên ngành Mã ngành Ngành, nghề kinh doanh chính 

(đánh dấu X để chọn một trong các 

ngành, nghề đã kê khai) 

    

                                                           
1
 Hợp tác xã có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm; 

- Các ngành, nghề cấm đầu tƣ kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tƣ, Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tƣ kinh 

doanh có điều kiện của Luật Đầu tƣ; 

- Đối với ngành, nghề đầu tƣ kinh doanh có điều kiện, hợp tác xã chỉ đƣợc kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. Danh mục ngành, nghề đầu tƣ kinh 

doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tƣ, Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tƣ kinh 

doanh có điều kiện của Luật Đầu tƣ; 

- Hợp tác xã chọn một trong các ngành, nghề kinh doanh làm ngành, nghề kinh doanh chính. Cách ghi ngành, nghề kinh doanh thực hiện theo Khoản 5 Điều 1 

Thông tƣ này. 
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5. Vốn điều lệ: 

Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ):  ...................................................................................  

Vốn điều lệ (bằng chữ; VNĐ): ..................................................................................  

Giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền nƣớc ngoài (nếu có): ......................................  

Có hiển thị thông tin về giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền tệ nƣớc ngoài trên 

Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hay không?         Có            Không  

6. Nguồn vốn điều lệ: 

Loại nguồn vốn Số tiền (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương 

theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có) 

Tỷ lệ 

(%) 

Vốn ngân sách nhà nƣớc   

Vốn tƣ nhân   

Vốn nƣớc ngoài   

Vốn khác   

Tổng cộng   

7. Số lƣợng thành viên:  ..............................................................................  
Danh sách thành viên hợp tác xã: (kê khai theo mẫu): Gửi kèm 

8. Ngƣời đại diện theo pháp luật: 

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):  ...................................................Giới tính:  .........  

Chức danh:  ...............................................................................................................  

Sinh ngày:  ......... / ...../ ......... Dân tộc:  .......................  Quốc tịch:  ..........................  

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: ...............................  

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: …………………………………………... 

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: …………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

Nơi đăng ký hộ khẩu thƣờng trú: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ...............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ...................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ................................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Quốc gia: ......................................................................................................  

Chỗ ở hiện tại: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ...............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ...................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ................................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  
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Quốc gia:  ..................................................  

Điện thoại (nếu có):  ................................. Fax (nếu có):  ............................  

Email (nếu có):  ...........................................................................................  

9. Thông tin đăng ký thuế: 

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế 

9.1 Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc) (nếu có): 

Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): ……………………………. 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

9.2 Thông tin về Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán (nếu có tại thời điểm kê 

khai): 

Họ và tên Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán: ………………………… 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

9.3 Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế 

khác địa chỉ trụ sở chính): 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:........................... 

Xã/Phƣờng/Thị trấn: ………………………………………………….  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………… 

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………….. 

Điện thoại (nếu có): …………………Fax (nếu có): ……………… 

Email (nếu có): ……………………………………………………… 

9.4 Ngày bắt đầu hoạt động
2
 (trường hợp hợp tác xã dự kiến bắt đầu hoạt động 

kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã thì không cần kê 

khai nội dung này): …../…../……. 

9.5 Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):  

Hạch toán độc lập  

Hạch toán phụ thuộc  
 

9.6 Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..
3
 

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán) 

                                                           
2
 Trƣờng hợp hợp tác xã đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã sau ngày bắt đầu hoạt động đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là 

ngày hợp tác xã đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã. 
3 - Trƣờng hợp niên độ kế toán theo năm dƣơng lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12.  
- Trƣờng hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dƣơng lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế toán là ngày đầu tiên của quý; 

ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý.  

- Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp. 
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9.7 Tổng số lao động (dự kiến): .................................................................. 

9.8 Hoạt động theo dự án BOT/ BTO/ BT/ BOO, BLT, BTL, O&M: 

Có Không 
 

9.9 Phƣơng pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)
4
: 

 Khấu trừ  

 Trực tiếp trên GTGT  

 Trực tiếp trên doanh số  

 Không phải nộp thuế GTGT  

9.10 Thông tin về Tài khoản ngân hàng (nếu có tại thời điểm kê khai): 

Tên ngân hàng Số tài khoản ngân hàng 

………………………………… ………………………………… 
 

10. Thông tin về các hợp tác xã bị chia, bị tách, bị hợp nhất (chỉ kê khai trong 

trường hợp thành lập hợp tác xã trên cơ sở chia, tách, hợp nhất): 

a) Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa):  ................................................................  

Mã số hợp tác xã/mã số thuế: ...................................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã
5
 

(chỉ kê khai nếu không có mã số hợp tác xã/mã số thuế):…………………….. Ngày 

cấp:…../…../……  Nơi cấp:  .............................................................................................  

b) Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa):  ................................................................  

Mã số hợp tác xã/mã số thuế: ...................................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã
6
 

(chỉ kê khai nếu không có mã số hợp tác xã/mã số thuế):…………………….. Ngày 

cấp:…../…../……  Nơi cấp:  .............................................................................................  

Đề nghị ………………………..….(tên cơ quan đăng ký hợp tác xã) thực hiện 

chấm dứt tồn tại đối với hợp tác xã bị chia, bị hợp nhất và các chi nhánh, văn phòng 

đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã bị chia, bị hợp nhất. 

Tôi cam kết: 

- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của hợp tác xã và 

đƣợc sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật; 

- Chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của 

nội dung đăng ký hợp tác xã trên. 

 NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  

CỦA HỢP TÁC XÃ 

(Ký và ghi họ tên)
7
 

 

                                                           
4 Hợp tác xã căn cứ vào quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và dự kiến hoạt động kinh doanh của hợp tác xã để xác định 01 trong 

04 phƣơng pháp tính thuế giá trị gia tăng tại chỉ tiêu này. 
5, 6

 Ghi theo số Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã đƣợc cấp trƣớc ngày Thông tƣ này có hiệu lực thi hành. 
7
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục I-2 

PHƢƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA HỢP TÁC XÃ 

PHẦN I. TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH THỊ TRƢỜNG VÀ KHẢ 

NĂNG THAM GIA CỦA HỢP TÁC XÃ 

I. Tổng quan về tình hình thị trƣờng 

II. Đánh giá khả năng tham gia thị trƣờng của hợp tác xã 

III. Căn cứ pháp lý cho việc thành lập và hoạt động của hợp tác xã 

PHẦN II. GIỚI THIỆU VỀ HỢP TÁC XÃ 

I. Giới thiệu tổng thể 

1. Tên hợp tác xã 

2. Địa chỉ trụ sở chính 

3. Vốn điều lệ 

4. Số lƣợng thành viên 

5. Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh 

II. Tổ chức bộ máy và giới thiệu chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy của 

hợp tác xã 

PHẦN III. PHƢƠNG ÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH 

I. Phân tích điểm mạnh, yếu, cơ hội phát triển và thách thức của hợp tác xã 

II. Phân tích cạnh tranh 

III. Mục tiêu và chiến lƣợc phát triển của hợp tác xã 

IV. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã 

1. Nhu cầu về sản phẩm, dịch vụ hoặc việc làm của thành viên 

2. Dự kiến các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã căn cứ vào 

hợp đồng dịch vụ với thành viên hoặc hợp đồng lao động đối với thành viên (đối 

với trường hợp hợp tác xã tạo việc làm) 

3. Xác định các hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm đáp ứng hợp đồng 

dịch vụ với thành viên hoặc hợp đồng lao động đối với thành viên (đối với 

trường hợp hợp tác xã tạo việc làm) 

V. Kế hoạch Marketing 

VI. Phƣơng án đầu tƣ cơ sở vật chất, bố trí nhân lực và các điều kiện khác 

phục vụ sản xuất, kinh doanh 

PHẦN IV. PHƢƠNG ÁN TÀI CHÍNH 

I. Phƣơng án huy động và sử dụng vốn 

II. Phƣơng án về doanh thu, chi phí, lợi nhuận trong 03 năm đầu 

III. Phƣơng án tài chính khác 

PHẦN V. KẾT LUẬN 

 NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP 

TÁC XÃ 

(Ký và ghi họ tên)
6
 

                                                           
6
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục I-3 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỢP TÁC XÃ  

S

T

T 

Tên 

thành 

viên 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh đối 

với thành 

viên là cá 

nhân, 

ngƣời đại 

diện hợp 

pháp của 

hộ gia 

đình 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Chỗ ở 

hiện tại 

đối với 

thành viên 

là cá 

nhân, 

ngƣời đại 

diện hợp 

pháp của 

hộ gia 

đình 

Nơi đăng 

ký hộ khẩu 

thƣờng trú 

đối với cá 

nhân; địa 

chỉ trụ sở 

chính đối 

với tổ chức 

Số, ngày, cơ quan cấp 

Chứng minh nhân 

dân/Căn cƣớc công dân 

hoặc Hộ chiếu đối với cá 

nhân; Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp 

(hoặc các giấy chứng 

nhận tƣơng đƣơng) đối 

với doanh nghiệp; Quyết 

định thành lập đối với tổ 

chức 

Vốn góp Thời 

điểm 

hoàn 

thành 

góp 

vốn 

Mã số dự 

án, ngày 

cấp, cơ 

quan cấp 

Giấy 

chứng 

nhận đăng 

ký đầu tƣ 

(nếu có)
 

  

Giá trị phần 

vốn góp (bằng 

số; VNĐ và 

giá trị tương 

đương theo 

đơn vị tiền 

nước ngoài, 

nếu có) 

Tỷ lệ 

(%) 

Chữ 

ký của 

thành 

viên
1
 

Ghi 

chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

……, ngày……tháng……năm…… 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

 CỦA HỢP TÁC XÃ 
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

2
 

 

 

                                                           
1
 Trƣờng hợp thành viên là tổ chức thì chữ ký là của ngƣời đại diện theo pháp luật của tổ chức. 

2
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này. Trƣờng hợp thành lập mới thì không cần đóng dấu. 
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Phụ lục I-4 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC (TỔNG GIÁM ĐỐC),  

BAN KIỂM SOÁT, KIỂM SOÁT VIÊN HỢP TÁC XÃ 

STT Họ và 

tên 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Giới tính Quốc tịch Dân tộc Chỗ ở hiện tại Nơi đăng ký hộ 

khẩu thƣờng trú 

Số, ngày, cơ quan cấp 

chứng minh nhân dân/căn 

cƣớc công dân hoặc hộ 

chiếu  

Chức danh Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

A. Danh sách Hội đồng quản trị 

1           

2           

B. Giám đốc (Tổng Giám đốc) 

           

C. Danh sách Ban kiểm soát (kiểm soát viên) 

1           

2           

 ……, ngày…. tháng…. năm… 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA HỢP TÁC XÃ 

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)
220 

                                                           
220

 Ngƣời đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này. Trƣờng hợp thành lập mới thì không phải đóng dấu. 
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88. Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh 

doanh của liên hiệp hợp tác xã. Mã số TTHC: 2.002013. 000.00.00.H10. 

a) Trình tự thực hiện: 

Bƣớc 1: Tiếp nhận hồ sơ 

- Nhà đầu tƣ lập trực tuyến hồ sơ trên Cổng dịch vụ công hoặc gửi văn 

bản qua dịch vụ bƣu chính công ích, hoặc gửi văn bản trực tiếp cho bộ phận tiếp 

nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Địa 

chỉ, số 727, QL 14, phƣờng Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phƣớc. 

- Trƣờng hợp đƣợc ủy quyền thì phải thêm có giấy tờ sau: (1) Bản sao hợp 

lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (Thẻ căn cƣớc công dân hoặc 

Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực đối với công dân 

Việt Nam; Hộ chiếu nƣớc ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nƣớc 

ngoài còn hiệu lực đối với ngƣời nƣớc ngoài); (2) Bản sao hợp lệ hợp đồng cung 

cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu 

của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc Văn bản ủy 

quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp 

luật. Văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực. 

- Nội dung Thông báo về việc đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại 

diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã gồm có: 

+ Tên liên hiệp hợp tác xã, địa chỉ trụ sở chính, số giấy chứng nhận đăng 

ký, ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã; 

+ Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh dự định thành 

lập; tên phải kèm theo chữ “chi nhánh” đối với đăng ký thành lập chi nhánh, chữ 

“văn phòng đại diện” đối với đăng ký thành lập văn phòng đại diện, chữ “địa 

điểm kinh doanh” đối với đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh; 

+ Họ tên, nơi đăng ký hộ khẩu thƣờng trú, quốc tịch, số giấy chứng minh 

nhân dân, số hộ chiếu hoặc chứng thực hợp pháp khác của ngƣời đại diện theo 

pháp luật của liên hiệp hợp tác xã; 

+ Địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; 

+ Ngành nghề kinh doanh của chi nhánh, địa điểm kinh doanh; nội dung 

hoạt động của văn phòng đại diện; 

+ Họ tên, nơi đăng ký hộ khẩu thƣờng trú, quốc tịch, số giấy chứng minh 

nhân dân, số hộ chiếu hoặc chứng thực hợp pháp khác của ngƣời đại diện chi 

nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. 

- Hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh 

doanh của liên hiệp hợp tác xã đƣợc tiếp nhận để nhập thông tin vào Hệ thống 

thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã khi: 

+ Có đủ giấy tờ theo quy định; 

+ Thông tin của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của 

liên hiệp hợp tác xã đã đƣợc kê khai đầy đủ vào các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký 

thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7165
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tác xã theo quy định; 

+ Có địa chỉ liên lạc của ngƣời nộp hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh, 

văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã; 

+ Đã nộp lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định. 

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại 

diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã, Phòng Đăng ký kinh doanh 

trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho ngƣời nộp hồ sơ. 

Bƣớc 2: Xử lý hồ sơ 

- Trƣờng hợp hồ sơ không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh phải thông 

báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho ngƣời thành lập chi 

nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã trong 

thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Phòng Đăng ký kinh 

doanh ghi toàn bộ yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong 01 Thông báo yêu cầu 

sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký liên hiệp hợp tác xã 

- Trƣờng hợp hồ sơ hợp lệ, ngành, nghề, nội dung hoạt động của chi 

nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phù hợp với ngành, nghề hoạt 

động của liên hiệp hợp tác xã và phù hợp với quy định của pháp luật có liên 

quan thì liên hiệp hợp tác xã đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn 

phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã trong thời hạn 03 

ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ hợp lệ, đồng thời cập nhật vào hồ sơ 

đăng ký liên hiệp hợp tác xã. 

- Trƣờng hợp không cấp giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng 

đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã thì Phòng Đăng ký kinh 

doanh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho liên hiệp hợp tác xã biết. 

- Trƣờng hợp lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh ở 

nƣớc ngoài thì liên hiệp hợp tác xã phải thực hiện theo quy định pháp luật của 

nƣớc đó. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày đƣợc cơ quan có thẩm 

quyền của nƣớc ngoài cấp giấy chứng nhận mở chi nhánh, văn phòng đại diện, 

địa điểm kinh doanh, liên hiệp hợp tác xã phải thông báo bằng văn bản tới 

Phòng Đăng ký kinh doanh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã 

nơi liên hiệp hợp tác xã đặt trụ sở chính để bổ sung vào hồ sơ đăng ký liên hiệp 

hợp tác xã. Kèm theo thông báo là bản sao giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, 

văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền của nƣớc ngoài 

cấp. 

- Sau khi đƣợc cấp giấy chứng nhận đăng ký, chi nhánh, văn phòng đại 

diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã đƣợc khắc dấu và có quyền 

sử dụng con dấu của mình. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 
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- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ  của Sở Kế hoạch 

và Đầu tƣ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.   

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

- Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của ngƣời đại diện chi nhánh, 

văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. Trƣờng hợp đƣợc ủy quyền, phải có 

thêm: (1) bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của ngƣời đƣợc ủy quyền; 

(2) bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ nộp hồ 

sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ 

sơ, nhận kết quả hoặc văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận 

kết quả theo quy định của pháp luật. Văn bản này không bắt buộc phải công 

chứng, chứng thực. 

- Thông báo về việc đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa 

điểm kinh doanh;  

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã; 

- Nghị quyết của đại hội thành viên về việc mở chi nhánh, văn phòng đại 

diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã; 

- Quyết định bằng văn bản của hội đồng quản trị về việc cử ngƣời đại diện 

chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; 

- Bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá 

nhân hợp pháp khác của ngƣời đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm 

kinh doanh; 

- Trƣờng hợp thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh 

doanh của liên hiệp hợp tác xã là tổ chức tín dụng, kèm theo hồ sơ phải có bản 

sao hợp lệ giấy phép hoặc văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nƣớc Việt 

Nam 

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. 

đ) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: 

Tổ chức. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh 

doanh của liên hiệp hợp tác xã. 

h) Lệ phí: 50.000 đồng/ lần cấp (Theo Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND 

ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh Bình Phƣớc). 

Thanh toán lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh hoặc qua dịch vụ bƣu chính công ích hoặc thanh toán trực tuyến 
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qua cổng dịch vụ công của tỉnh: (https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn) 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Thông báo về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh 

doanh theo mẫu quy định tại Phụ lục I-7 Thông tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

Ngành, nghề, nội dung hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa 

điểm kinh doanh phải phù hợp với hoạt động của liên hiệp hợp tác xã. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Hợp tác xã ngày 20/11/2012 (Luật Hợp tác xã); 

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số 

điều của Luật Hợp tác xã (Nghị định số 193/2013/NĐ-CP);  

- Thông tƣ số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/05/2014 hƣớng dẫn về đăng 

ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã (Thông tƣ số 

03/2014/TT-BKHĐT); 

- Thông tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tƣ số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình 

hình hoạt động của hợp tác xã (Thông tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT). 

- Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh 

Bình Phƣớc Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký kinh 

doanh đối với hộ gia đình, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bình 

Phƣớc. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục I-7 

TÊN HỢP TÁC XÃ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: …………. …… ngày….. tháng….. năm….. 

 

THÔNG BÁO 

Về việc đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện,  

địa điểm kinh doanh của hợp tác xã 

 

Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã 

 

Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa): ...................................................................  

Mã số hợp tác xã/Mã số thuế: .................................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã
1
 

(chỉ kê khai nếu không có mã số hợp tác xã/mã số thuế):……………………… Ngày 

cấp: …./…../….  Nơi cấp:  ................................................................................................  

Đăng ký thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh với 

các nội dung sau: 

1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết bằng tiếng 

Việt (ghi bằng chữ in hoa):  ..............................................................................................  

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết bằng tiếng nƣớc 

ngoài (nếu có): ...................................................................................................................  

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết tắt (nếu có): ............  

2. Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  .........................................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..............................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ..........................................................  

Tỉnh/Thành phố:  ....................................................................................................  

Điện thoại (nếu có):  ............................................ Fax (nếu có):  ............................  

Email (nếu có):  ................................................... Website (nếu có):  .....................  

3. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động: 

a) Ngành, nghề kinh doanh (đối với chi nhánh, địa điểm kinh doanh; ghi tên và 

mã ngành, nghề kinh doanh theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt 

Nam): 

STT Tên ngành Mã ngành Ngành, nghề kinh doanh chính  

(đánh dấu X để chọn một trong 

các ngành, nghề đã kê khai) 

    

    

b) Nội dung hoạt động (đối với văn phòng đại diện): ............................................  

4. Ngƣời đại diện chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: 

Họ tên ngƣời đại diện (ghi bằng chữ in hoa):  .......................... Giới tính: ............  

Sinh ngày:  ......... / ...... / ...... Dân tộc:  .......................  Quốc tịch:  ..........................  

                                                           
1
 Ghi theo số Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã đƣợc cấp trƣớc ngày Thông tƣ này có hiệu lực thi hành. 
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Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:  

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: …………………………………………... 

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: …………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

Nơi đăng ký hộ khẩu thƣờng trú: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ...............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ...................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ................................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Quốc gia:  .....................................................................................................  

Chỗ ở hiện tại: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ...............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ...................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ................................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Quốc gia:  ..................................................  ..................................................  

Điện thoại (nếu có):  ............................................ Fax (nếu có):  ............................  

Email (nếu có):  ...................................................  ..................................................  

5. Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký thành lập địa 

điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh): 

Tên chi nhánh:  .......................................................................................................  

Địa chỉ chi nhánh:  ..................................................................................................  

Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh:  .........................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh hợp tác xã (trường hợp không có mã số 

chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh):…………. Ngày cấp: ……/……./…….. Nơi 

cấp: …………………………… 

6. Thông tin đăng ký thuế: 

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế 

6.1 Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế 

khác địa chỉ trụ sở chính): 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ……………… 

Xã/Phƣờng/Thị trấn: ………………………………………………….. 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………......... 

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………... 

Điện thoại: …………………………Fax (nếu có): ………………….. 

Email (nếu có): ……………………………………………………….. 

6.2 Ngày bắt đầu hoạt động
2
 (trường hợp chi nhánh/văn phòng đại diện/địa 

điểm kinh doanh được dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày được cấp Giấy 

chứng nhận đăng ký chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh thì 

không cần kê khai nội dung này): …../…../……. 

                                                           
2
 Trƣờng hợp chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau 

ngày bắt đầu hoạt động đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh đƣợc cấp Giấy chứng nhận. 
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6.3 Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp): 

Hạch toán độc lập  

Hạch toán phụ thuộc  
 

6.4 Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày …..…/..……. đến ngày …..…./.…….
3
 

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán) 

6.5 Tổng số lao động (dự kiến): ........................................ 

6.6 Hoạt động theo dự án BOT/ BTO/ BT/ BOO, BLT, BTL, O&M: 

Có Không 
 

6.7 Phƣơng pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)
4
: 

 Khấu trừ  

 Trực tiếp trên GTGT  

 Trực tiếp trên doanh số  

 Không phải nộp thuế GTGT  

6.8 Thông tin về Tài khoản ngân hàng: 

Tên ngân hàng Số tài khoản ngân hàng 

………………………………… …………………………… 

………………………………… …………………………… 
 

Hợp tác xã cam kết: 

- Trụ sở chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở 

hữu/quyền sử dụng hợp pháp của hợp tác xã và đƣợc sử dụng đúng mục đích theo quy 

định của pháp luật; 

- Hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung 

thực của nội dung Thông báo này. 

 
NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA HỢP TÁC XÃ/ 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN CHI NHÁNH 

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)
5 

                                                           
3 Trƣờng hợp niên độ kế toán theo năm dƣơng lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12. Trƣờng hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dƣơng lịch thì 

ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý; Tổng thời gian từ ngày bắt đầu 

đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp. 
4 Hợp tác xã căn cứ vào quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và dự kiến hoạt động kinh doanh của hợp tác xã để xác định 01 trong 04 phƣơng pháp tính 

thuế giá trị gia tăng tại chỉ tiêu này. 
5
 - Trƣờng hợp lập địa điểm kinh doanh trực thuộc hợp tác xã thì ngƣời đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký 

trực tiếp vào phần này. 

- Trƣờng hợp lập địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh thì ngƣời đại diện theo pháp luật hoặc ngƣời đại diện 

chi nhánh ký trực tiếp vào phần này. 
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89. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã. Mã số 

TTHC: 1.005003. 000.00.00.H10. 

a) Trình tự thực hiện: 

Bƣớc 1: Tiếp nhận hồ sơ 

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày liên hiệp hợp tác xã có thay đổi về 

tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh, vốn điều lệ, ngƣời đại diện 

theo pháp luật thì liên hiệp hợp tác xã phải đăng ký với Phòng Đăng ký kinh 

doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tƣ, nơi liên hiệp hợp tác xã đặt trụ sở chính.  

Liên hiệp hợp tác xã lập trực tuyến hồ sơ trên Cổng dịch vụ công hoặc gửi 

văn bản qua dịch vụ bƣu chính công ích, hoặc gửi văn bản trực tiếp cho bộ phận 

tiếp nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, 

Địa chỉ, số 727, QL 14, phƣờng Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình 

Phƣớc. 

- Trƣớc khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, liên hiệp hợp tác xã phải 

thực hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo 

quy định của pháp luật về thuế. Việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của liên hiệp 

hợp tác xã không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của liên hiệp hợp tác xã. 

- Trƣờng hợp thay đổi địa chỉ trụ sở chính của liên hiệp hợp tác xã sang 

tỉnh, thành phố khác với nơi liên hiệp hợp tác xã đã đăng ký thì liên hiệp hợp tác 

xã đăng ký thay đổi tại Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tƣ 

nơi dự định đặt trụ sở mới.  

- Hồ sơ đăng ký thay đổi của liên hiệp hợp tác xã đƣợc tiếp nhận để nhập 

thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã khi: 

+ Có đủ giấy tờ theo quy định; 

+ Thông tin thay đổi của liên hiệp hợp tác xã đã đƣợc kê khai đầy đủ vào 

các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký thay đổi của liên hiệp hợp tác xã theo quy định; 

+ Có địa chỉ liên lạc của ngƣời nộp hồ sơ; 

+ Đã nộp lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định. 

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký thay đổi của liên hiệp hợp tác xã, Phòng 

Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho ngƣời nộp hồ 

sơ. 

Bƣớc 2: Xử lý hồ sơ 

- Trƣờng hợp liên hiệp hợp tác xã thay đổi địa chỉ trụ sở chính sang tỉnh, 

thành phố khác với nơi đã đăng ký thì Phòng Đăng ký kinh doanh nơi liên hiệp 

hợp tác xã đặt trụ sở mới phải gửi bản sao giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp 

hợp tác xã đã cấp mới đến Phòng Đăng ký kinh doanh nơi liên hiệp hợp tác xã 

đăng ký trụ sở cũ. 

- Trƣờng hợp hồ sơ không hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh phải thông 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=6989
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báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho liên hiệp hợp tác xã 

trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Phòng Đăng ký kinh 

doanh ghi toàn bộ yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong 01 Thông báo yêu cầu 

sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký thay đổi liên hiệp hợp tác xã 

- Trƣờng hợp hồ sơ hợp lệ thì liên hiệp hợp tác xã đƣợc cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày 

nhận đƣợc hồ sơ hợp lệ. 

- Trƣờng hợp không cấp giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã thì 

Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho liên 

hiệp hợp tác xã biết. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ  của Sở Kế hoạch 

và Đầu tƣ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.  

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

- Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của ngƣời đại diện theo pháp 

luật của liên hiệp hợp tác xã. Trƣờng hợp đƣợc ủy quyền, phải có thêm: (1) bản 

sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của ngƣời đƣợc ủy quyền; (2) bản sao hợp 

lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả 

và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả 

hoặc văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy 

định của pháp luật. Văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực. 

- Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký của liên hiệp hợp tác xã; 

- Nghị quyết của đại hội thành viên hoặc quyết định của hội đồng quản 

trị về việc thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã theo quy định của 

Luật Hợp tác xã. 

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký liên 

hiệp hợp tác xã. 

h) Lệ phí: 50.000 đồng/lần cấp (Theo Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND 

ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh Bình Phƣớc). 
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Thanh toán lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh hoặc qua dịch vụ bƣu chính công ích hoặc thanh toán trực tuyến 

qua cổng dịch vụ công của tỉnh: (https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn) 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã theo 

mẫu quy định tại Phụ lục I-5 Thông tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

- Trƣờng hợp đổi tên của liên hiệp hợp tác xã thì tên dự định của liên hiệp 

hợp tác xã phải đặt theo quy định tại Điều 22 của Luật Hợp tác xã, Điều 7, 8, 9, 

10 Nghị định số 193/2013/NĐ-CP, Khoản 14 Điều 1 Thông tƣ số 07/2019/TT-

BKHĐT; 

- Trƣờng hợp thay đổi ngành, nghề kinh doanh thì phải đảm bảo ngành, 

nghề sản xuất, kinh doanh mà pháp luật không cấm; trừ trƣờng hợp kinh doanh 

ngành, nghề yêu cầu phải có điều kiện. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Hợp tác xã ngày 20/11/2012 (Luật Hợp tác xã); 

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số 

điều của Luật Hợp tác xã (Nghị định số 193/2013/NĐ-CP);  

- Thông tƣ số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/05/2014 hƣớng dẫn về đăng 

ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã (Thông tƣ số 

03/2014/TT-BKHĐT); 

- Thông tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tƣ số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình 

hình hoạt động của hợp tác xã (Thông tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT). 

- Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh 

Bình Phƣớc Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký kinh 

doanh đối với hộ gia đình, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bình 

Phƣớc. 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục I-5 

TÊN HỢP TÁC XÃ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: …………. …… ngày….. tháng….. năm….. 

GIẤY ĐỀ NGHỊ 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã 

Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã 

 

Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa): ...................................................................   

Mã số hợp tác xã/Mã số thuế: .................................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã
1
 

(chỉ kê khai nếu không có mã số hợp tác xã/mã số thuế):…………………….. Ngày 

cấp:…../…../……  Nơi cấp:  .............................................................................................  

Hợp tác xã đăng ký thay đổi trên cơ sở (chỉ kê khai trong trường hợp hợp tác xã 

đăng ký thay đổi trên cơ sở tách hợp tác xã hoặc sáp nhập hợp tác xã, đánh dấu X vào 

ô thích hợp): 

- Đăng ký thay đổi trên cơ sở tách hợp tác xã  

- Đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập hợp tác xã  

Thông tin về hợp tác xã đƣợc tách (chỉ kê khai trong trường hợp hợp tác xã 

đăng ký thay đổi trên cơ sở tách hợp tác xã) 

a) Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa):  ..............................................................  

Mã số hợp tác xã:....................................................................................................  

b) Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa):  ..............................................................  

Mã số hợp tác xã:....................................................................................................  

Thông tin về hợp tác xã bị sáp nhập (chỉ kê khai trong trường hợp hợp tác xã 

đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập hợp tác xã): 

a) Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa):  ..............................................................  

Mã số hợp tác xã/Mã số thuế: ................................................................................  

                                                           
1
 Ghi theo số Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã đƣợc cấp trƣớc ngày Thông tƣ này có hiệu lực thi hành. 
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Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã
2
 

(chỉ kê khai nếu không có mã số hợp tác xã/mã số thuế):…………………….. Ngày 

cấp:…../…../……  Nơi cấp:  .............................................................................................  

b) Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa):  ..............................................................  

Mã số hợp tác xã/Mã số thuế: ................................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã
3
 

(chỉ kê khai nếu không có mã số hợp tác xã/mã số thuế):…………………….. Ngày 

cấp:…../…../……  Nơi cấp:  .............................................................................................  

 Đề nghị ……………………………………….. (tên cơ quan đăng ký hợp tác 

xã) thực hiện chấm dứt tồn tại đối với hợp tác xã bị sáp nhập và các chi nhánh, văn 

phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã bị sáp nhập. 

Hợp tác xã đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã/ 

thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã nhƣ sau: 

(Hợp tác xã chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký/ 

thông báo thay đổi và gửi kèm) 

  

                                                           
2,3

 Ghi theo số Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã đƣợc cấp trƣớc ngày Thông tƣ này có hiệu lực thi hành. 
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ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN HỢP TÁC XÃ             

 

Tên hợp tác xã viết bằng tiếng Việt dự kiến thay đổi (ghi bằng chữ in hoa):  .................  

 ...........................................................................................................................................  

Tên hợp tác xã viết bằng tiếng nƣớc ngoài dự kiến thay đổi (nếu có):  ............................  

 ...........................................................................................................................................  

Tên hợp tác xã viết tắt dự kiến thay đổi (nếu có): .............................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 

 

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH 

Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..........................................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..............................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...........................................................  

Tỉnh/Thành phố:  ....................................................................................................  

Điện thoại:  .......................................................... Fax (nếu có):  ............................  

Email (nếu có):  ................................................... Website (nếu có):  .....................  

Đồng thời thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế (Đánh dấu X vào ô vuông nếu 

hợp tác xã thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế tương ứng với địa chỉ trụ sở chính). 

 Hợp tác xã cam kết trụ sở hợp tác xã dự định chuyển đến thuộc quyền sở 

hữu/quyền sử dụng hợp pháp của hợp tác xã và đƣợc sử dụng đúng mục đích theo quy 

định của pháp luật. 
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ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH
4 

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp hợp tác xã 

đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh vào danh sách ngành, nghề kinh doanh đã 

đăng ký với cơ quan đăng ký hợp tác xã): 

STT Tên ngành, nghề kinh doanh  

đƣợc bổ sung 

Mã ngành Chi chú 

    

2. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp hợp tác xã đăng 

ký bỏ ngành, nghề kinh doanh khỏi danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với 

cơ quan đăng ký hợp tác xã): 

STT Tên ngành, nghề kinh doanh  

đƣợc bỏ khỏi danh sách đã đăng ký 

Mã ngành Chi chú 

    

3. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp hợp 

tác xã đăng ký thay đổi nội dung chi tiết của ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với 

cơ quan đăng ký hợp tác xã): 

STT Tên ngành, nghề kinh doanh  

đƣợc sửa đổi chi tiết 

Mã ngành Ghi chú 

    

4. Thay đổi ngành nghề kinh doanh chính (kê khai trong trường hợp hợp tác 

xã đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh chính đã đăng ký với cơ quan đăng ký 

hợp tác xã): 

STT Tên ngành, nghề kinh doanh  

chính 

Mã ngành Ghi chú 

    

Lƣu ý:  

Trƣờng hợp hợp tác xã thay đổi ngành, nghề kinh doanh từ ngành này sang ngành 

khác, hợp tác xã kê khai đồng thời tại Mục 1, 2 nêu trên, cụ thể nhƣ sau: kê khai ngành, nghề 

kinh doanh mới tại Mục 1; kê khai ngành, nghề kinh doanh cũ tại Mục 2. 

Trƣờng hợp ngành, nghề kinh doanh đƣợc bổ sung hoặc ngành, nghề kinh doanh đƣợc 

bỏ ra khỏi danh sách đã đăng ký là ngành, nghề kinh doanh chính của hợp tác xã thì hợp tác 

xã kê khai đồng thời tại Mục 1 (hoặc Mục 2) và Mục 4 nêu trên. 

  

                                                           
4
 Hợp tác xã có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm; 

- Các ngành, nghề cấm đầu tƣ kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tƣ, Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ 

lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tƣ kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tƣ; 

- Đối với ngành, nghề đầu tƣ kinh doanh có điều kiện, hợp tác xã chỉ đƣợc kinh doanh khi có đủ điều kiện theo 

quy định. Danh mục ngành, nghề đầu tƣ kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật 

Đầu tƣ; Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tƣ kinh doanh có điều kiện của 

Luật Đầu tƣ; 

- Cách ghi ngành, nghề kinh doanh thực hiện theo Khoản 5 Điều 1 Thông tƣ này. 
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ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ 

 

Vốn điều lệ đã đăng ký (bằng số, bằng chữ, VNĐ):  .............................................  

Vốn điều lệ sau khi thay đổi (bằng số, bằng chữ, VNĐ):  .....................................  

Giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền nƣớc ngoài (nếu có): ....................................  

Có hiển thị thông tin về giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền tệ nƣớc ngoài trên 

Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hay không?         Có            Không  

Thời điểm thay đổi vốn:  ........................................................................................  

Hình thức tăng, giảm vốn:  .....................................................................................  

 

 

THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐIỀU LỆ/SỐ LƢỢNG THÀNH VIÊN/ 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, KIỂM SOÁT VIÊN 

 

1. Trƣờng hợp thay đổi điều lệ thì hợp tác xã gửi kèm theo bản điều lệ của hợp 

tác xã sau khi thay đổi. 

2. Trƣờng hợp thay đổi số lƣợng thành viên thì hợp tác xã gửi kèm theo bản 

Danh sách thành viên sau khi thay đổi. 

(Lƣu ý: Hợp tác xã chỉ kê khai các thành viên mới đƣợc bổ sung hoặc các thành 

viên ra khỏi hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục I-3 ban hành kèm theo Thông tƣ 

này). 

3. Trƣờng hợp thay đổi thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát/kiểm soát 

viên của hợp tác xã thì hợp tác xã gửi kèm theo bản Danh sách thành viên hội đồng 

quản trị, ban kiểm soát/kiểm soát viên sau khi thay đổi theo mẫu quy định tại Phụ lục 

I-4 ban hành kèm theo Thông tƣ này. 
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THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ 

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế 

1 Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc) (nếu có): 

Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): ……………………………. 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

2 Thông tin về Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán (nếu có)
5
: 

Họ và tên Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán: ………………………… 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

3 Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế 

khác địa chỉ trụ sở chính): 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:........................... 

Xã/Phƣờng/Thị trấn: ………………………………………………….  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………… 

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………….. 

Điện thoại: …………………Fax (nếu có): ……………… 

Email (nếu có): ……………………………………………………… 

4 Ngày bắt đầu hoạt động
6
:…../…../……. 

5 Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):  

Hạch toán độc lập  

Hạch toán phụ thuộc  
 

6 Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..
7 

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán) 

7 Tổng số lao động: .................................................................. 

8 Hoạt động theo dự án BOT/ BTO/ BT/ BOO, BLT, BTL, O&M: 

Có Không 
 

                                                           
5
 Trƣờng hợp hợp tác xã kê khai hình thức hạch toán là Hạch toán độc lập tại chỉ tiêu 5 thì bắt buộc phải kê khai 

thông tin về Kế toán trƣởng/phụ trách kế toán tại chỉ tiêu 2. 
6
 Trƣờng hợp hợp tác xã đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã sau ngày bắt đầu hoạt động đã kê khai 

thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày hợp tác xã đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã. 
7
 - Trƣờng hợp niên độ kế toán theo năm dƣơng lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12.  

- Trƣờng hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dƣơng lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế 

toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý.  

- Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp. 
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9 Phƣơng pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)
8
: 

 Khấu trừ  

 Trực tiếp trên GTGT  

 Trực tiếp trên doanh số  

 Không phải nộp thuế GTGT  

10 Thông tin về Tài khoản ngân hàng: 

Tên ngân hàng Số tài khoản ngân hàng 

………………………………… ………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Hợp tác xã căn cứ vào quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và dự kiến hoạt động kinh doanh của hợp 

tác xã để xác định 01 trong 04 phƣơng pháp tính thuế giá trị gia tăng tại chỉ tiêu này. 
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ĐĂNG KÝ 

THAY ĐỔI ĐỔI NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

Đăng ký thay đổi ngƣời đại diện theo pháp luật với các nội dung sau: 

Ngƣời đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi: 

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):  ....................... Giới tính:  ..................................  

Chức danh:  .............................................................................................................  

Sinh ngày:  ......... / ...... / .......... Dân tộc:  ...................  Quốc tịch:  ..........................  

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:  

        Chứng minh nhân dân         Căn cƣớc công dân 

        Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: …………………………………………... 

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: …………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

Nơi đăng ký hộ khẩu thƣờng trú: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  .........................................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..............................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ..........................................................  

Tỉnh/Thành phố:  ....................................................................................................  

Quốc gia:  ...............................................................................................................  

Chỗ ở hiện tại: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  .........................................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..............................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ..........................................................  

Tỉnh/Thành phố:  ....................................................................................................  

Quốc gia:  ...............................................................................................................  

Điện thoại (nếu có):  ............................................ Fax (nếu có):  ............................  

Email (nếu có):  ...................................................  ..................................................  

Đề nghị ………………………………………..…. (tên cơ quan đăng ký hợp tác 

xã) cập nhật thông tin về Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Danh sách Hội đồng quản trị 

trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký hợp tác xã. 

 

THÔNG BÁO BỔ SUNG, CẬP NHẬT THÔNG TIN  

ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ 
 

Bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hợp tác xã nhƣ sau: 

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

Hợp tác xã xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp 

pháp, chính xác, trung thực của nội dung Giấy đề nghị này và các tài liệu đƣợc gửi 

kèm theo. 

 

 
NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA HỢP TÁC XÃ 

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)
9 

                                                           
9
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này. 
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90. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại 

diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã. Mã số TTHC: 1.005047. 

000.00.00.H10. 

a) Trình tự thực hiện: 

Bƣớc 1: Tiếp nhận hồ sơ 

- Khi thay đổi một hoặc một số nội dung về tên, địa chỉ, ngành, nghề sản 

xuất, kinh doanh, nội dung hoạt động, ngƣời đại diện chi nhánh, văn phòng đại 

diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã thì Liên hiệp hợp tác xã lập 

trực tuyến hồ sơ trên Cổng dịch vụ công hoặc gửi văn bản qua dịch vụ bƣu chính 

công ích, hoặc gửi văn bản trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận của Sở Kế hoạch và 

Đầu tƣ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Địa chỉ, số 727, QL 14, phƣờng 

Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phƣớc. 

- Trƣờng hợp thay đổi địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm 

kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã sang huyện hoặc tỉnh, thành phố khác với 

nơi liên hiệp hợp tác xã đã đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh 

doanh thì liên hiệp hợp tác xã phải đăng ký thay đổi tại Phòng Đăng ký kinh 

doanh nơi liên hiệp hợp tác xã dự định đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa 

điểm kinh doanh mới. Sau khi cấp giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn 

phòng đại diện, địa điểm kinh doanh mới cho liên hiệp hợp tác xã, Phòng Đăng 

ký kinh doanh nơi liên hiệp hợp tác xã đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa 

điểm kinh doanh mới phải gửi bản sao giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn 

phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đã cấp mới cho liên hiệp hợp tác xã đến 

Phòng Đăng ký kinh doanh trƣớc đây liên hiệp hợp tác xã đã đăng ký chi nhánh, 

văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. 

- Trƣờng hợp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng 

đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã ở nƣớc ngoài thì liên hiệp 

hợp tác xã phải thực hiện theo quy định pháp luật của nƣớc đó.  

- Hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, 

địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã đƣợc tiếp nhận để nhập thông tin 

vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã khi: 

+ Có đủ giấy tờ theo quy định; 

+ Thông tin của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của 

liên hiệp hợp tác xã đã đƣợc kê khai đầy đủ vào các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký  

thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh 

của liên hiệp hợp tác xã theo quy định; 

+ Có địa chỉ liên lạc của ngƣời nộp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng 

                                                                                                                                                                                     
Trƣờng hợp hợp tác xã thay đổi ngƣời đại diện theo pháp luật hoặc thay đổi nhiều nội dung đăng ký hợp tác 

xã, trong đó có thay đổi ngƣời đại diện theo pháp luật thì ngƣời ký thông báo là Chủ tịch hội đồng quản trị 

mới đƣợc bầu. 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7046
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ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã; 

+ Đã nộp lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định. 

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, 

văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã, Phòng Đăng 

ký kinh doanh trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho ngƣời nộp hồ sơ. 

Bƣớc 2: Xử lý hồ sơ 

- Trƣờng hợp hồ sơ hợp lệ, Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện việc 

đăng ký thay đổi nội dung đăng ký của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm 

kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã, cấp giấy chứng nhận đăng ký mới cho chi 

nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã. 

- Liên hiệp hợp tác xã phải nộp lại bản gốc giấy chứng nhận đăng ký chi 

nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh cũ khi đƣợc cấp giấy đăng ký 

mới.  

b) Cách thức thực hiện: 

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ  của Sở Kế hoạch 

và Đầu tƣ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.  

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

- Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng 

đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã; 

- Nghị quyết của đại hội thành viên hoặc quyết định bằng văn bản của Hội 

đồng quản trị về việc thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, 

địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã; 

- Bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá 

nhân hợp pháp khác của ngƣời đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm 

kinh doanh đối với trƣờng hợp thay đổi ngƣời đại diện. Trƣờng hợp đƣợc ủy 

quyền, phải có thêm: (1) bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của ngƣời 

đƣợc ủy quyền; (2) bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm 

dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân 

thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả hoặc văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện 

nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật. Văn bản này không bắt 

buộc phải công chứng, chứng thực. 

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ. 
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đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh 

doanh của liên hiệp hợp tác xã. 

h) Lệ phí: 50.000 đồng/lần cấp (Theo Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND 

ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh Bình Phƣớc). 

Thanh toán lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh hoặc qua dịch vụ bƣu chính công ích hoặc thanh toán trực tuyến 

qua cổng dịch vụ công của tỉnh: (https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn) 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

 Thông báo về việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn 

phòng đại diện, địa điểm kinh doanh theo mẫu quy định tại Phụ lục I-9 Thông tƣ 

số 07/2019/TT-BKHĐT. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Hợp tác xã ngày 20/11/2012 (Luật Hợp tác xã); 

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số 

điều của Luật Hợp tác xã (Nghị định số 193/2013/NĐ-CP);  

- Thông tƣ số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/05/2014 hƣớng dẫn về đăng 

ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã (Thông tƣ số 

03/2014/TT-BKHĐT); 

- Thông tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tƣ số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình 

hình hoạt động của hợp tác xã (Thông tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT). 

- Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh 

Bình Phƣớc Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký kinh 

doanh đối với hộ gia đình, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bình 

Phƣớc. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục I-9 

TÊN HỢP TÁC XÃ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: …………. …… ngày….. tháng….. năm….. 

THÔNG BÁO 

Về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, 

văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã 

 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phƣớc 

 

Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa): ...................................................................  

Mã số hợp tác xã/Mã số thuế: .................................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã
6
 

(chỉ kê khai nếu không có mã số hợp tác xã/mã số thuế): …………………… Ngày 

cấp: ……/……/…… Nơi cấp: ……………….. 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh/văn phòng đại 

diện/địa điểm kinh doanh sau: 

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):  .  

Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh hoặc mã số thuế của 

chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:  ........................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh 

doanh của hợp tác xã (trường hợp không có mã số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa 

điểm kinh doanh hoặc mã số thuế của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh 

doanh):  ..............................................................................................................................  

Ngày cấp:  ........ / ....... / ....... Nơi cấp:  .....................................................................  

Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký thay đổi nội dung 

đăng ký hoạt động của địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh): 

Tên chi nhánh:  .......................................................................................................  

Địa chỉ chi nhánh:  ..................................................................................................  

Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh:  .........................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh (trường hợp không có mã số chi 

nhánh/mã số thuế của chi nhánh): ………………………… Ngày 

cấp: ……/……/……. Nơi cấp:  ........................................................................................  

Nội dung đăng ký thay đổi: 

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

Hợp tác xã cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp 

pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.  

 

 

 
NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA HỢP TÁC XÃ/  

NGƢỜI ĐẠI DIỆN CHI NHÁNH 

(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)
7
 

                                                           
6
 Ghi theo số Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã đƣợc cấp trƣớc ngày Thông tƣ này có hiệu lực thi hành. 

7  

- Trƣờng hợp thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trực thuộc hợp tác xã, ngƣời đại diện theo pháp 

luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này. 
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91. Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã chia. Mã số TTHC: 1.005122. 

000.00.00.H10. 

a) Trình tự thực hiện: 

Bƣớc 1: Tiếp nhận hồ sơ 

- Hội đồng quản trị của liên hiệp hợp tác xã dự kiến chia xây dựng 

phƣơng án chia trình đại hội thành viên quyết định. 

- Sau khi đại hội thành viên quyết định chia, Hội đồng quản trị thông báo 

bằng văn bản cho các chủ nợ, các tổ chức và cá nhân có quan hệ kinh tế với liên 

hiệp hợp tác xã về quyết định chia liên hiệp hợp tác xã và giải quyết các vấn đề 

liên quan trƣớc khi tiến hành thủ tục thành lập liên hiệp hợp tác xã mới. 

- Liên hiệp hợp tác xã đƣợc chia thực hiện phƣơng án chia đã đƣợc quyết 

định và tiến hành thủ tục thành lập theo quy định. Liên hiệp hợp tác xã mới nộp 

hồ sơ đăng ký tại Bộ phận tiếp nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công tỉnh. Địa chỉ số 727, QL14, phƣờng Tân Bình, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phƣớc.  

- Hồ sơ đăng ký liên hiệp hợp tác xã đƣợc tiếp nhận để nhập thông tin vào 

Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã khi: 

+ Có đủ giấy tờ theo quy định; 

+ Thông tin của liên hiệp hợp tác xã đã đƣợc kê khai đầy đủ vào các giấy 

tờ trong hồ sơ đăng ký hợp tác xã theo quy định; 

+ Có địa chỉ liên lạc của ngƣời nộp hồ sơ đăng ký thành lập liên hiệp hợp 

tác xã; 

+ Đã nộp lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định. 

- Ngƣời có thẩm quyền đăng ký cần có bản sao hợp lệ một trong các giấy 

tờ chứng thực cá nhân (Thẻ căn cƣớc công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc 

Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam; Hộ chiếu nƣớc 

ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nƣớc ngoài còn hiệu lực đối với 

ngƣời nƣớc ngoài). 

- Trƣờng hợp đƣợc ủy quyền thì phải có thêm giấy tờ sau: (1) Bản sao 

hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (Thẻ căn cƣớc công dân hoặc 

Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực đối với công dân 

Việt Nam; Hộ chiếu nƣớc ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nƣớc 

ngoài còn hiệu lực đối với ngƣời nƣớc ngoài); (2) Bản sao hợp lệ hợp đồng cung 

cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu 

của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc Văn bản ủy 

quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp 

                                                                                                                                                                                     
- Trƣờng hợp thay đổi nội dung đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh, ngƣời đại diện theo pháp luật của hợp tác xã 

hoặc ngƣời đại diện chi nhánh ký trực tiếp vào phần này. 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7162
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luật. Văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực. 

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký liên hiệp hợp tác xã, Phòng Đăng ký 

kinh doanh trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho ngƣời nộp hồ sơ. 

Bƣớc 2: Xử lý hồ sơ 

- Trƣờng hợp hồ sơ không đủ điều kiện cấp đăng ký theo quy định tại 

Điều 24 Luật Hợp tác xã, Phòng Đăng ký kinh doanh phải thông báo rõ nội dung 

cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho ngƣời thành lập liên hiệp hợp tác xã 

trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Phòng Đăng ký kinh 

doanh ghi toàn bộ yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký liên hiệp hợp tác xã 

đối với mỗi một bộ hồ sơ do liên hiệp hợp tác xã nộp trong 01 Thông báo yêu 

cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký liên hiệp hợp tác xã 

- Trƣờng hợp hồ sơ đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 24 Luật Hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác 

xã trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ hợp lệ. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích.  

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ  của Sở Kế hoạch 

và Đầu tƣ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.  

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

- Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của ngƣời có thẩm quyền 

đăng ký. Trƣờng hợp đƣợc ủy quyền, phải có thêm: (1) bản sao hợp lệ giấy tờ 

chứng thực cá nhân của ngƣời đƣợc ủy quyền; (2) bản sao hợp lệ hợp đồng cung 

cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu 

của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả hoặc văn bản ủy 

quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp 

luật. Văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực. 

- Giấy đề nghị đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã; 

- Điều lệ; 

- Phƣơng án sản xuất kinh doanh; 

- Danh sách hợp tác xã thành viên;  

- Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát 

hoặc kiểm soát viên; 

- Nghị quyết của Đại hội thành viên về việc chia liên hiệp hợp tác xã. 

- Trƣờng hợp đăng ký liên hiệp hợp tác xã là tổ chức tín dụng kèm theo 
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hồ sơ phải có bản sao hợp lệ giấy phép hoặc văn bản chấp thuận của Ngân hàng 

Nhà nƣớc Việt Nam. 

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh 

thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký liên 

hiệp hợp tác xã. 

h) Lệ phí: 100.000 đồng/lần cấp (Theo Nghị quyết số 05/2020/NQ-

HĐND ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh Bình Phƣớc). 

Thanh toán lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh hoặc qua dịch vụ bƣu chính công ích hoặc thanh toán trực tuyến 

qua cổng dịch vụ công của tỉnh: (https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn) 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Giấy đề nghị đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã theo mẫu quy định 

tại Phụ lục I-1 Thông tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT; 

- Phƣơng án sản xuất kinh doanh theo mẫu quy định tại Phụ lục I-2 Thông 

tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT; 

- Danh sách hợp tác xã thành viên theo mẫu quy định tại Phụ lục I-3 

Thông tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT; 

- Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát 

hoặc kiểm soát viên theo mẫu quy định tại Phụ lục I-4 Thông tƣ số 07/2019/TT-

BKHĐT. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): 

- Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh mà pháp luật không cấm; trừ trƣờng 

hợp kinh doanh ngành, nghề yêu cầu phải có điều kiện; 

- Tên của liên hiệp hợp tác xã đƣợc đặt theo quy định tại Điều 22 của Luật 

Hợp tác xã, Điều 7, 8, 9, 10 Nghị định số 193/2013/NĐ-CP, Khoản 14 Điều 1 

Thông tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT; 

- Hồ sơ đăng ký có đầy đủ giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó đƣợc kê 

khai đầy đủ theo quy định của pháp luật; 

- Trụ sở chính của liên hiệp hợp tác xã đƣợc xác định gồm số nhà, tên 

đƣờng, phố, xã, phƣờng, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ƣơng trên lãnh thổ Việt Nam; số điện thoại, số fax và 

thƣ điện tử (nếu có). 
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l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Hợp tác xã ngày 20/11/2012 (Luật Hợp tác xã); 

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số 

điều của Luật Hợp tác xã (Nghị định số 193/2013/NĐ-CP);  

- Thông tƣ số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/05/2014 hƣớng dẫn về đăng 

ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã (Thông tƣ số 

03/2014/TT-BKHĐT); 

- Thông tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tƣ số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình 

hình hoạt động của hợp tác xã (Thông tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT). 

- Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh 

Bình Phƣớc Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký kinh 

doanh đối với hộ gia đình, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bình 

Phƣớc. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục I-1 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
…… ngày….. tháng….. năm…. 

GIẤY ĐỀ NGHỊ 

Đăng ký thành lập hợp tác xã 

Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã 

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa):.......................là ngƣời đại diện theo pháp 

luật của hợp tác xã 

Đăng ký thành lập hợp tác xã với các nội dung sau: 

1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp) 

Thành lập mới  

Thành lập trên cơ sở tách hợp tác xã  

Thành lập trên cơ sở chia hợp tác xã  

Thành lập trên cơ sở hợp nhất hợp tác xã  

2. Tên hợp tác xã: 

Tên hợp tác xã viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): ......................... ……... 

Tên hợp tác xã viết bằng tiếng nƣớc ngoài (nếu có): ................................... ……... 

Tên hợp tác xã viết tắt (nếu có): ................................................................... ……... 

3. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ............................................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ................................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  .............................................................  

Tỉnh/Thành phố:  ......................................................................................................  

Điện thoại (nếu có):  .............................................. Fax (nếu có):  ............................  

Email (nếu có):  ...................................................... Website (nếu có):  .....................  

4. Ngành, nghề kinh doanh
8
 (ghi tên và mã ngành, nghề kinh doanh theo ngành 

cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam): 

STT Tên ngành Mã ngành Ngành, nghề kinh doanh chính 

(đánh dấu X để chọn một trong các 

ngành, nghề đã kê khai) 

    

                                                           
8
 Hợp tác xã có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm; 

- Các ngành, nghề cấm đầu tƣ kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tƣ, Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tƣ kinh 

doanh có điều kiện của Luật Đầu tƣ; 

- Đối với ngành, nghề đầu tƣ kinh doanh có điều kiện, hợp tác xã chỉ đƣợc kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. Danh mục ngành, nghề đầu tƣ kinh 

doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tƣ, Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tƣ kinh 

doanh có điều kiện của Luật Đầu tƣ; 

- Hợp tác xã chọn một trong các ngành, nghề kinh doanh làm ngành, nghề kinh doanh chính. Cách ghi ngành, nghề kinh doanh thực hiện theo Khoản 5 Điều 1 

Thông tƣ này. 
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5. Vốn điều lệ: 

Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ):  ...................................................................................  

Vốn điều lệ (bằng chữ; VNĐ): ..................................................................................  

Giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền nƣớc ngoài (nếu có): ......................................  

Có hiển thị thông tin về giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền tệ nƣớc ngoài trên 

Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hay không?         Có            Không  

6. Nguồn vốn điều lệ: 

Loại nguồn vốn Số tiền (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương 

theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có) 

Tỷ lệ 

(%) 

Vốn ngân sách nhà nƣớc   

Vốn tƣ nhân   

Vốn nƣớc ngoài   

Vốn khác   

Tổng cộng   

7. Số lƣợng thành viên:  ..............................................................................  
Danh sách thành viên hợp tác xã: (kê khai theo mẫu): Gửi kèm 

8. Ngƣời đại diện theo pháp luật: 

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):  ...................................................Giới tính:  .........  

Chức danh:  ...............................................................................................................  

Sinh ngày:  ......... / ...../ ......... Dân tộc:  .......................  Quốc tịch:  ..........................  

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: ...............................  

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: …………………………………………... 

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: …………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

Nơi đăng ký hộ khẩu thƣờng trú: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ...............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ...................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ................................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Quốc gia: ......................................................................................................  

Chỗ ở hiện tại: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ...............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ...................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ................................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  
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Quốc gia:  ..................................................  

Điện thoại (nếu có):  ................................. Fax (nếu có):  ............................  

Email (nếu có):  ...........................................................................................  

9. Thông tin đăng ký thuế: 

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế 

9.1 Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc) (nếu có): 

Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): ……………………………. 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

9.2 Thông tin về Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán (nếu có tại thời điểm kê 

khai): 

Họ và tên Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán: ………………………… 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

9.3 Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế 

khác địa chỉ trụ sở chính): 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:........................... 

Xã/Phƣờng/Thị trấn: ………………………………………………….  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………… 

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………….. 

Điện thoại (nếu có): …………………Fax (nếu có): ……………… 

Email (nếu có): ……………………………………………………… 

9.4 Ngày bắt đầu hoạt động
9
 (trường hợp hợp tác xã dự kiến bắt đầu hoạt động 

kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã thì không cần kê 

khai nội dung này): …../…../……. 

9.5 Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):  

Hạch toán độc lập  

Hạch toán phụ thuộc  
 

9.6 Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..
10

 

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán) 

                                                           
9
 Trƣờng hợp hợp tác xã đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã sau ngày bắt đầu hoạt động đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là 

ngày hợp tác xã đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã. 
10 - Trƣờng hợp niên độ kế toán theo năm dƣơng lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12.  
- Trƣờng hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dƣơng lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế toán là ngày đầu tiên của quý; 

ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý.  

- Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp. 
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9.7 Tổng số lao động (dự kiến): .................................................................. 

9.8 Hoạt động theo dự án BOT/ BTO/ BT/ BOO, BLT, BTL, O&M: 

Có Không 
 

9.9 Phƣơng pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)
11

: 

 Khấu trừ  

 Trực tiếp trên GTGT  

 Trực tiếp trên doanh số  

 Không phải nộp thuế GTGT  

9.10 Thông tin về Tài khoản ngân hàng (nếu có tại thời điểm kê khai): 

Tên ngân hàng Số tài khoản ngân hàng 

………………………………… ………………………………… 
 

10. Thông tin về các hợp tác xã bị chia, bị tách, bị hợp nhất (chỉ kê khai trong 

trường hợp thành lập hợp tác xã trên cơ sở chia, tách, hợp nhất): 

a) Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa):  ................................................................  

Mã số hợp tác xã/mã số thuế: ...................................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã
12

 

(chỉ kê khai nếu không có mã số hợp tác xã/mã số thuế):…………………….. Ngày 

cấp:…../…../……  Nơi cấp:  .............................................................................................  

b) Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa):  ................................................................  

Mã số hợp tác xã/mã số thuế: ...................................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã
6
 

(chỉ kê khai nếu không có mã số hợp tác xã/mã số thuế):…………………….. Ngày 

cấp:…../…../……  Nơi cấp:  .............................................................................................  

Đề nghị ………………………..….(tên cơ quan đăng ký hợp tác xã) thực hiện 

chấm dứt tồn tại đối với hợp tác xã bị chia, bị hợp nhất và các chi nhánh, văn phòng 

đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã bị chia, bị hợp nhất. 

Tôi cam kết: 

- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của hợp tác xã và 

đƣợc sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật; 

- Chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của 

nội dung đăng ký hợp tác xã trên. 

 NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  

CỦA HỢP TÁC XÃ 

(Ký và ghi họ tên)
7
 

 

                                                           
11 Hợp tác xã căn cứ vào quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và dự kiến hoạt động kinh doanh của hợp tác xã để xác định 01 trong 

04 phƣơng pháp tính thuế giá trị gia tăng tại chỉ tiêu này. 
12, 6

 Ghi theo số Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã đƣợc cấp trƣớc ngày Thông tƣ này có hiệu lực thi hành. 
7
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục I-2 

PHƢƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA HỢP TÁC XÃ 

 

PHẦN I. TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH THỊ TRƢỜNG VÀ KHẢ 

NĂNG THAM GIA CỦA HỢP TÁC XÃ 

I. Tổng quan về tình hình thị trƣờng 

II. Đánh giá khả năng tham gia thị trƣờng của hợp tác xã 

III. Căn cứ pháp lý cho việc thành lập và hoạt động của hợp tác xã 

PHẦN II. GIỚI THIỆU VỀ HỢP TÁC XÃ 

I. Giới thiệu tổng thể 

1. Tên hợp tác xã 

2. Địa chỉ trụ sở chính 

3. Vốn điều lệ 

4. Số lƣợng thành viên 

5. Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh 

II. Tổ chức bộ máy và giới thiệu chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy của 

hợp tác xã 

PHẦN III. PHƢƠNG ÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH 

I. Phân tích điểm mạnh, yếu, cơ hội phát triển và thách thức của hợp tác xã 

II. Phân tích cạnh tranh 

III. Mục tiêu và chiến lƣợc phát triển của hợp tác xã 

IV. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã 

1. Nhu cầu về sản phẩm, dịch vụ hoặc việc làm của thành viên 

2. Dự kiến các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã căn cứ vào 

hợp đồng dịch vụ với thành viên hoặc hợp đồng lao động đối với thành viên (đối 

với trường hợp hợp tác xã tạo việc làm) 

3. Xác định các hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm đáp ứng hợp đồng 

dịch vụ với thành viên hoặc hợp đồng lao động đối với thành viên (đối với 

trường hợp hợp tác xã tạo việc làm) 

V. Kế hoạch Marketing 

VI. Phƣơng án đầu tƣ cơ sở vật chất, bố trí nhân lực và các điều kiện khác 

phục vụ sản xuất, kinh doanh 

PHẦN IV. PHƢƠNG ÁN TÀI CHÍNH 

I. Phƣơng án huy động và sử dụng vốn 

II. Phƣơng án về doanh thu, chi phí, lợi nhuận trong 03 năm đầu 

III. Phƣơng án tài chính khác 

PHẦN V. KẾT LUẬN 
 

 NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP 

TÁC XÃ 

(Ký và ghi họ tên)
13

 

 

                                                           
13

 Ngƣời đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục I-3 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỢP TÁC XÃ  

S

T

T 

Tên 

thành 

viên 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh đối 

với thành 

viên là cá 

nhân, 

ngƣời đại 

diện hợp 

pháp của 

hộ gia 

đình 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Chỗ ở 

hiện tại 

đối với 

thành viên 

là cá 

nhân, 

ngƣời đại 

diện hợp 

pháp của 

hộ gia 

đình 

Nơi đăng 

ký hộ khẩu 

thƣờng trú 

đối với cá 

nhân; địa 

chỉ trụ sở 

chính đối 

với tổ chức 

Số, ngày, cơ quan cấp 

Chứng minh nhân 

dân/Căn cƣớc công dân 

hoặc Hộ chiếu đối với cá 

nhân; Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp 

(hoặc các giấy chứng 

nhận tƣơng đƣơng) đối 

với doanh nghiệp; Quyết 

định thành lập đối với tổ 

chức 

Vốn góp Thời 

điểm 

hoàn 

thành 

góp 

vốn 

Mã số dự 

án, ngày 

cấp, cơ 

quan cấp 

Giấy 

chứng 

nhận đăng 

ký đầu tƣ 

(nếu có)
 

  

Giá trị phần 

vốn góp (bằng 

số; VNĐ và 

giá trị tương 

đương theo 

đơn vị tiền 

nước ngoài, 

nếu có) 

Tỷ lệ 

(%) 

Chữ 

ký của 

thành 

viên
1
 

Ghi 

chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

……, ngày……tháng……năm…… 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

 CỦA HỢP TÁC XÃ 
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

2
 

 

 

                                                           
1
 Trƣờng hợp thành viên là tổ chức thì chữ ký là của ngƣời đại diện theo pháp luật của tổ chức. 

2
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này. Trƣờng hợp thành lập mới thì không cần đóng dấu. 
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Phụ lục I-4 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC (TỔNG GIÁM ĐỐC),  

BAN KIỂM SOÁT, KIỂM SOÁT VIÊN HỢP TÁC XÃ 

STT Họ và 

tên 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Giới tính Quốc tịch Dân tộc Chỗ ở hiện tại Nơi đăng ký hộ 

khẩu thƣờng trú 

Số, ngày, cơ quan cấp 

chứng minh nhân dân/căn 

cƣớc công dân hoặc hộ 

chiếu  

Chức danh Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

A. Danh sách Hội đồng quản trị 

1           

2           

B. Giám đốc (Tổng Giám đốc) 

           

C. Danh sách Ban kiểm soát (kiểm soát viên) 

1           

2           

 ……, ngày…. tháng…. năm… 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA HỢP TÁC XÃ 

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)
236 

                                                           
236

 Ngƣời đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này. Trƣờng hợp thành lập mới thì không phải đóng dấu. 
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92. Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã tách. Mã số TTHC: 

2.001979.000.00.00.H10. 

a) Trình tự thực hiện: 

Bƣớc 1: Nộp hồ sơ 

- Hội đồng quản trị của liên hiệp hợp tác xã dự kiến tách xây dựng 

phƣơng án tách trình đại hội thành viên quyết định. 

- Sau khi đại hội thành viên quyết định tách, Hội đồng quản trị thông báo 

bằng văn bản cho các chủ nợ, các tổ chức và cá nhân có quan hệ kinh tế với liên 

hiệp hợp tác xã về quyết định tách liên hiệp hợp tác xã và giải quyết các vấn đề 

liên quan trƣớc khi tiến hành thủ tục thành lập liên hiệp hợp tác xã mới. 

- Liên hiệp hợp tác xã đƣợc tách thực hiện phƣơng án tách đã đƣợc quyết 

định và nộp hồ sơ đăng ký tại Bộ phận tiếp nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tại 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Địa chỉ số 727, QL14, phƣờng Tân 

Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phƣớc. 

Bƣớc 2: Tiếp nhận hồ sơ 

- Hồ sơ đăng ký liên hiệp hợp tác xã đƣợc tiếp nhận để nhập thông tin vào 

Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã khi: 

+ Có đủ giấy tờ theo quy định; 

+ Thông tin của liên hiệp hợp tác xã đã đƣợc kê khai đầy đủ vào các giấy 

tờ trong hồ sơ đăng ký hợp tác xã theo quy định; 

+ Có địa chỉ liên lạc của ngƣời nộp hồ sơ đăng ký thành lập liên hiệp hợp 

tác xã; 

+ Đã nộp lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định. 

- Ngƣời có thẩm quyền đăng ký cần có bản sao hợp lệ một trong các giấy 

tờ chứng thực cá nhân (Thẻ căn cƣớc công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc 

Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam; Hộ chiếu nƣớc 

ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nƣớc ngoài còn hiệu lực đối với 

ngƣời nƣớc ngoài). 

- Trƣờng hợp đƣợc ủy quyền thì phải có thêm giấy tờ sau: (1) Bản sao 

hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (Thẻ căn cƣớc công dân hoặc 

Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực đối với công dân 

Việt Nam; Hộ chiếu nƣớc ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nƣớc 

ngoài còn hiệu lực đối với ngƣời nƣớc ngoài); (2) Bản sao hợp lệ hợp đồng cung 

cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu 

của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc Văn bản ủy 

quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp 

luật. Văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực. 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7050
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- Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký liên hiệp hợp tác xã, Phòng Đăng ký 

kinh doanh trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho ngƣời nộp hồ sơ. 

Bƣớc 3: Xử lý hồ sơ 

- Trƣờng hợp hồ sơ không đủ điều kiện cấp đăng ký theo quy định tại 

Điều 24 Luật Hợp tác xã, Phòng Đăng ký kinh doanh phải thông báo rõ nội dung 

cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho ngƣời thành lập liên hiệp hợp tác xã 

trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Phòng Đăng ký kinh 

doanh ghi toàn bộ yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký liên hiệp hợp tác xã 

đối với mỗi một bộ hồ sơ do liên hiệp hợp tác xã nộp trong 01 Thông báo yêu 

cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký liên hiệp hợp tác xã 

- Trƣờng hợp hồ sơ đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 24 Luật Hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác 

xã trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ hợp lệ. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ  của Sở Kế hoạch 

và Đầu tƣ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.  

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

- Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của ngƣời có thẩm quyền 

đăng ký. Trƣờng hợp đƣợc ủy quyền, phải có thêm: (1) bản sao hợp lệ giấy tờ 

chứng thực cá nhân của ngƣời đƣợc ủy quyền; (2) bản sao hợp lệ hợp đồng cung 

cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu 

của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả hoặc văn bản ủy 

quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp 

luật. Văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực. 

- Giấy đề nghị đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã; 

- Điều lệ; 

- Phƣơng án sản xuất kinh doanh; 

- Danh sách hợp tác xã thành viên; 

- Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát 

hoặc kiểm soát viên; 

- Nghị quyết của đại hội thành viên về việc tách liên hiệp hợp tác xã. 

- Trƣờng hợp đăng ký liên hiệp hợp tác xã là tổ chức tín dụng kèm theo 

hồ sơ phải có bản sao hợp lệ giấy phép hoặc văn bản chấp thuận của Ngân hàng 
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Nhà nƣớc Việt Nam. 

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh 

thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký liên 

hiệp hợp tác xã. 

h) Lệ phí: 100.000 đồng/lần cấp (Theo Nghị quyết số 05/2020/NQ-

HĐND ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh Bình Phƣớc). 

Thanh toán lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh hoặc qua dịch vụ bƣu chính công ích hoặc thanh toán trực tuyến 

qua cổng dịch vụ công của tỉnh: (https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn) 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Giấy đề nghị đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã theo mẫu quy định 

tại Phụ lục I-1 Thông tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT; 

- Phƣơng án sản xuất kinh doanh theo mẫu quy định tại Phụ lục I-2 Thông 

tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT; 

- Danh sách hợp tác xã thành viên theo mẫu quy định tại Phụ lục I-3 

Thông tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT; 

- Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát 

hoặc kiểm soát viên theo mẫu quy định tại Phụ lục I-4 Thông tƣ số 07/2019/TT-

BKHĐT. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): 

- Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh mà pháp luật không cấm; trừ trƣờng 

hợp kinh doanh ngành, nghề yêu cầu phải có điều kiện; 

- Tên của liên hiệp hợp tác xã đƣợc đặt theo quy định tại Điều 22 của Luật 

Hợp tác xã, Điều 7, 8, 9, 10 Nghị định số 193/2013/NĐ-CP, Khoản 14 Điều 1 

Thông tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT; 

- Hồ sơ đăng ký có đầy đủ giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó đƣợc kê 

khai đầy đủ theo quy định của pháp luật; 

- Trụ sở chính của liên hiệp hợp tác xã đƣợc xác định gồm số nhà, tên 

đƣờng, phố, xã, phƣờng, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ƣơng trên lãnh thổ Việt Nam; số điện thoại, số fax và 

thƣ điện tử (nếu có). 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
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- Luật Hợp tác xã ngày 20/11/2012 (Luật Hợp tác xã); 

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số 

điều của Luật Hợp tác xã (Nghị định số 193/2013/NĐ-CP);  

- Thông tƣ số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/05/2014 hƣớng dẫn về đăng 

ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã (Thông tƣ số 

03/2014/TT-BKHĐT); 

- Thông tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tƣ số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình 

hình hoạt động của hợp tác xã (Thông tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT). 

- Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh 

Bình Phƣớc Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký kinh 

doanh đối với hộ gia đình, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bình 

Phƣớc. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục I-1 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
…… ngày….. tháng….. năm…. 

GIẤY ĐỀ NGHỊ 

Đăng ký thành lập hợp tác xã 

Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã 

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa):.......................là ngƣời đại diện theo pháp 

luật của hợp tác xã 

Đăng ký thành lập hợp tác xã với các nội dung sau: 

1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp) 

Thành lập mới  

Thành lập trên cơ sở tách hợp tác xã  

Thành lập trên cơ sở chia hợp tác xã  

Thành lập trên cơ sở hợp nhất hợp tác xã  

2. Tên hợp tác xã: 

Tên hợp tác xã viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): ......................... ……... 

Tên hợp tác xã viết bằng tiếng nƣớc ngoài (nếu có): ................................... ……... 

Tên hợp tác xã viết tắt (nếu có): ................................................................... ……... 

3. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ............................................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ................................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  .............................................................  

Tỉnh/Thành phố:  ......................................................................................................  

Điện thoại (nếu có):  .............................................. Fax (nếu có):  ............................  

Email (nếu có):  ...................................................... Website (nếu có):  .....................  

4. Ngành, nghề kinh doanh
1
 (ghi tên và mã ngành, nghề kinh doanh theo ngành 

cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam): 

STT Tên ngành Mã ngành Ngành, nghề kinh doanh chính 

(đánh dấu X để chọn một trong các 

ngành, nghề đã kê khai) 

    

                                                           
1
 Hợp tác xã có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm; 

- Các ngành, nghề cấm đầu tƣ kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tƣ, Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tƣ kinh 

doanh có điều kiện của Luật Đầu tƣ; 

- Đối với ngành, nghề đầu tƣ kinh doanh có điều kiện, hợp tác xã chỉ đƣợc kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. Danh mục ngành, nghề đầu tƣ kinh 

doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tƣ, Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tƣ kinh 

doanh có điều kiện của Luật Đầu tƣ; 

- Hợp tác xã chọn một trong các ngành, nghề kinh doanh làm ngành, nghề kinh doanh chính. Cách ghi ngành, nghề kinh doanh thực hiện theo Khoản 5 Điều 1 

Thông tƣ này. 
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5. Vốn điều lệ: 

Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ):  ...................................................................................  

Vốn điều lệ (bằng chữ; VNĐ): ..................................................................................  

Giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền nƣớc ngoài (nếu có): ......................................  

Có hiển thị thông tin về giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền tệ nƣớc ngoài trên 

Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hay không?         Có            Không  

6. Nguồn vốn điều lệ: 

Loại nguồn vốn Số tiền (bằng số; VNĐ và giá trị tương đương 

theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có) 

Tỷ lệ 

(%) 

Vốn ngân sách nhà nƣớc   

Vốn tƣ nhân   

Vốn nƣớc ngoài   

Vốn khác   

Tổng cộng   

7. Số lƣợng thành viên:  ..............................................................................  
Danh sách thành viên hợp tác xã: (kê khai theo mẫu): Gửi kèm 

8. Ngƣời đại diện theo pháp luật: 

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):  ...................................................Giới tính:  .........  

Chức danh:  ...............................................................................................................  

Sinh ngày:  ......... / ...../ ......... Dân tộc:  .......................  Quốc tịch:  ..........................  

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: ...............................  

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: …………………………………………... 

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: …………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

Nơi đăng ký hộ khẩu thƣờng trú: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ...............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ...................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ................................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Quốc gia: ......................................................................................................  

Chỗ ở hiện tại: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ...............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ...................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ................................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  
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Quốc gia:  ..................................................  

Điện thoại (nếu có):  ................................. Fax (nếu có):  ............................  

Email (nếu có):  ...........................................................................................  

9. Thông tin đăng ký thuế: 

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế 

9.1 Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc) (nếu có): 

Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): ……………………………. 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

9.2 Thông tin về Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán (nếu có tại thời điểm kê 

khai): 

Họ và tên Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán: ………………………… 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

9.3 Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế 

khác địa chỉ trụ sở chính): 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:........................... 

Xã/Phƣờng/Thị trấn: ………………………………………………….  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………… 

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………….. 

Điện thoại (nếu có): …………………Fax (nếu có): ……………… 

Email (nếu có): ……………………………………………………… 

9.4 Ngày bắt đầu hoạt động
2
 (trường hợp hợp tác xã dự kiến bắt đầu hoạt động 

kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã thì không cần kê 

khai nội dung này): …../…../……. 

9.5 Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):  

Hạch toán độc lập  

Hạch toán phụ thuộc  
 

9.6 Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..
3
 

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán) 

                                                           
2
 Trƣờng hợp hợp tác xã đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã sau ngày bắt đầu hoạt động đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là 

ngày hợp tác xã đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã. 
3 - Trƣờng hợp niên độ kế toán theo năm dƣơng lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12.  
- Trƣờng hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dƣơng lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế toán là ngày đầu tiên của quý; 

ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý.  

- Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp. 
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9.7 Tổng số lao động (dự kiến): .................................................................. 

9.8 Hoạt động theo dự án BOT/ BTO/ BT/ BOO, BLT, BTL, O&M: 

Có Không 
 

9.9 Phƣơng pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)
4
: 

 Khấu trừ  

 Trực tiếp trên GTGT  

 Trực tiếp trên doanh số  

 Không phải nộp thuế GTGT  

9.10 Thông tin về Tài khoản ngân hàng (nếu có tại thời điểm kê khai): 

Tên ngân hàng Số tài khoản ngân hàng 

………………………………… ………………………………… 
 

10. Thông tin về các hợp tác xã bị chia, bị tách, bị hợp nhất (chỉ kê khai trong 

trường hợp thành lập hợp tác xã trên cơ sở chia, tách, hợp nhất): 

a) Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa):  ................................................................  

Mã số hợp tác xã/mã số thuế: ...................................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã
5
 

(chỉ kê khai nếu không có mã số hợp tác xã/mã số thuế):…………………….. Ngày 

cấp:…../…../……  Nơi cấp:  .............................................................................................  

b) Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa):  ................................................................  

Mã số hợp tác xã/mã số thuế: ...................................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã
6
 

(chỉ kê khai nếu không có mã số hợp tác xã/mã số thuế):…………………….. Ngày 

cấp:…../…../……  Nơi cấp:  .............................................................................................  

Đề nghị ………………………..….(tên cơ quan đăng ký hợp tác xã) thực hiện 

chấm dứt tồn tại đối với hợp tác xã bị chia, bị hợp nhất và các chi nhánh, văn phòng 

đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã bị chia, bị hợp nhất. 

Tôi cam kết: 

- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của hợp tác xã và 

đƣợc sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật; 

- Chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của 

nội dung đăng ký hợp tác xã trên. 

 NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  

CỦA HỢP TÁC XÃ 

(Ký và ghi họ tên)
7
 

 

                                                           
4 Hợp tác xã căn cứ vào quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và dự kiến hoạt động kinh doanh của hợp tác xã để xác định 01 trong 

04 phƣơng pháp tính thuế giá trị gia tăng tại chỉ tiêu này. 
5, 6

 Ghi theo số Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã đƣợc cấp trƣớc ngày Thông tƣ này có hiệu lực thi hành. 
7
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này. 



1304 

1304 

Phụ lục I-2 

PHƢƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA HỢP TÁC XÃ 

 

PHẦN I. TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH THỊ TRƢỜNG VÀ KHẢ 

NĂNG THAM GIA CỦA HỢP TÁC XÃ 

I. Tổng quan về tình hình thị trƣờng 

II. Đánh giá khả năng tham gia thị trƣờng của hợp tác xã 

III. Căn cứ pháp lý cho việc thành lập và hoạt động của hợp tác xã 

PHẦN II. GIỚI THIỆU VỀ HỢP TÁC XÃ 

I. Giới thiệu tổng thể 

1. Tên hợp tác xã 

2. Địa chỉ trụ sở chính 

3. Vốn điều lệ 

4. Số lƣợng thành viên 

5. Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh 

II. Tổ chức bộ máy và giới thiệu chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy của 

hợp tác xã 

PHẦN III. PHƢƠNG ÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH 

I. Phân tích điểm mạnh, yếu, cơ hội phát triển và thách thức của hợp tác xã 

II. Phân tích cạnh tranh 

III. Mục tiêu và chiến lƣợc phát triển của hợp tác xã 

IV. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã 

1. Nhu cầu về sản phẩm, dịch vụ hoặc việc làm của thành viên 

2. Dự kiến các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã căn cứ vào 

hợp đồng dịch vụ với thành viên hoặc hợp đồng lao động đối với thành viên (đối 

với trường hợp hợp tác xã tạo việc làm) 

3. Xác định các hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm đáp ứng hợp đồng 

dịch vụ với thành viên hoặc hợp đồng lao động đối với thành viên (đối với 

trường hợp hợp tác xã tạo việc làm) 

V. Kế hoạch Marketing 

VI. Phƣơng án đầu tƣ cơ sở vật chất, bố trí nhân lực và các điều kiện khác 

phục vụ sản xuất, kinh doanh 

PHẦN IV. PHƢƠNG ÁN TÀI CHÍNH 

I. Phƣơng án huy động và sử dụng vốn 
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II. Phƣơng án về doanh thu, chi phí, lợi nhuận trong 03 năm đầu 

III. Phƣơng án tài chính khác 

PHẦN V. KẾT LUẬN 

 

 NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP 

TÁC XÃ 

(Ký và ghi họ tên)
6
 

 

 

                                                           
6
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục I-3 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỢP TÁC XÃ  

S

T

T 

Tên 

thành 

viên 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh đối 

với thành 

viên là cá 

nhân, 

ngƣời đại 

diện hợp 

pháp của 

hộ gia đình 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Chỗ ở 

hiện tại 

đối với 

thành viên 

là cá 

nhân, 

ngƣời đại 

diện hợp 

pháp của 

hộ gia 

đình 

Nơi đăng 

ký hộ khẩu 

thƣờng trú 

đối với cá 

nhân; địa 

chỉ trụ sở 

chính đối 

với tổ chức 

Số, ngày, cơ quan cấp 

Chứng minh nhân 

dân/Căn cƣớc công dân 

hoặc Hộ chiếu đối với cá 

nhân; Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp 

(hoặc các giấy chứng 

nhận tƣơng đƣơng) đối 

với doanh nghiệp; Quyết 

định thành lập đối với tổ 

chức 

Vốn góp Thời 

điểm 

hoàn 

thành 

góp 

vốn 

Mã số dự 

án, ngày 

cấp, cơ 

quan cấp 

Giấy 

chứng 

nhận đăng 

ký đầu tƣ 

(nếu có)
 

  

Giá trị phần 

vốn góp (bằng 

số; VNĐ và 

giá trị tương 

đương theo 

đơn vị tiền 

nước ngoài, 

nếu có) 

Tỷ lệ 

(%) 

Chữ 

ký của 

thành 

viên
1
 

Ghi 

chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

……, ngày……tháng……năm…… 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

 CỦA HỢP TÁC XÃ 
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

2
 

 

 

                                                           
1
 Trƣờng hợp thành viên là tổ chức thì chữ ký là của ngƣời đại diện theo pháp luật của tổ chức. 

2
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này. Trƣờng hợp thành lập mới thì không cần đóng dấu. 
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Phụ lục I-4 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC (TỔNG GIÁM ĐỐC),  

BAN KIỂM SOÁT, KIỂM SOÁT VIÊN HỢP TÁC XÃ 

STT Họ và 

tên 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Giới tính Quốc tịch Dân tộc Chỗ ở hiện tại Nơi đăng ký hộ 

khẩu thƣờng trú 

Số, ngày, cơ quan cấp 

chứng minh nhân dân/căn 

cƣớc công dân hoặc hộ 

chiếu  

Chức danh Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

A. Danh sách Hội đồng quản trị 

1           

2           

B. Giám đốc (Tổng Giám đốc) 

           

C. Danh sách Ban kiểm soát (kiểm soát viên) 

1           

2           

 ……, ngày…. tháng…. năm… 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA HỢP TÁC XÃ 

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)
245 

                                                           
245

 Ngƣời đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này. Trƣờng hợp thành lập mới thì không phải đóng dấu. 
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93. Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã hợp nhất. Mã số TTHC: 

2.001957. 000.00.00.H10. 

a) Trình tự thực hiện: 

Bƣớc 1: Tiếp nhận hồ sơ 

- Hội đồng quản trị của các liên hiệp hợp tác xã dự kiến hợp nhất xây 

dựng phƣơng án hợp nhất trình đại hội thành viên của mình quyết định và có 

trách nhiệm thông báo bằng văn bản cho các chủ nợ, các tổ chức và cá nhân có 

quan hệ kinh tế với liên hiệp hợp tác xã về quyết định hợp nhất. 

- Hội đồng quản trị của các liên hiệp hợp tác xã dự định hợp nhất hiệp 

thƣơng thành hội đồng hợp nhất. Hội đồng có nhiệm vụ xây dựng phƣơng án 

hợp nhất trình đại hội thành viên quyết định. 

- Liên hiệp hợp tác xã sau khi hợp nhất nộp hồ sơ đăng ký đến Bộ phận 

tiếp nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh. Địa chỉ số 727, QL14, phƣờng Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình 

Phƣớc. 

- Hồ sơ đăng ký liên hiệp hợp tác xã đƣợc tiếp nhận để nhập thông tin vào 

Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã khi: 

+ Có đủ giấy tờ theo quy định; 

+ Thông tin của liên hiệp hợp tác xã đã đƣợc kê khai đầy đủ vào các giấy 

tờ trong hồ sơ đăng ký hợp tác xã theo quy định; 

+ Có địa chỉ liên lạc của ngƣời nộp hồ sơ đăng ký thành lập liên hiệp hợp 

tác xã; 

+ Đã nộp lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định. 

- Ngƣời có thẩm quyền đăng ký cần có bản sao hợp lệ một trong các giấy 

tờ chứng thực cá nhân (Thẻ căn cƣớc công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc 

Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam; Hộ chiếu nƣớc 

ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nƣớc ngoài còn hiệu lực đối với 

ngƣời nƣớc ngoài). 

- Trƣờng hợp đƣợc ủy quyền thì phải có thêm giấy tờ sau: (1) Bản sao 

hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (Thẻ căn cƣớc công dân hoặc 

Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực đối với công dân 

Việt Nam; Hộ chiếu nƣớc ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nƣớc 

ngoài còn hiệu lực đối với ngƣời nƣớc ngoài); (2) Bản sao hợp lệ hợp đồng cung 

cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu 

của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc Văn bản ủy 

quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp 

luật. Văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực. 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=6948
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- Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký liên hiệp hợp tác xã, Phòng Đăng ký 

kinh doanh trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho ngƣời nộp hồ sơ. 

Bƣớc 2: Xử lý hồ sơ 

- Trƣờng hợp hồ sơ không đủ điều kiện cấp đăng ký theo quy định tại 

Điều 24 Luật Hợp tác xã, Phòng Đăng ký kinh doanh phải thông báo rõ nội dung 

cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho ngƣời thành lập liên hiệp hợp tác xã 

trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Phòng Đăng ký kinh 

doanh ghi toàn bộ yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký liên hiệp hợp tác xã 

đối với mỗi một bộ hồ sơ do liên hiệp hợp tác xã nộp trong 01 Thông báo yêu 

cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký liên hiệp hợp tác xã 

- Trƣờng hợp hồ sơ đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 24 Luật Hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác 

xã trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ hợp lệ. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ  của Sở Kế hoạch 

và Đầu tƣ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.   

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

- Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của ngƣời có thẩm quyền 

đăng ký. Trƣờng hợp đƣợc ủy quyền, phải có thêm: (1) bản sao hợp lệ giấy tờ 

chứng thực cá nhân của ngƣời đƣợc ủy quyền; (2) bản sao hợp lệ hợp đồng cung 

cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu 

của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả hoặc văn bản ủy 

quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp 

luật. Văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực. 

- Giấy đề nghị đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã; 

- Điều lệ; 

- Phƣơng án sản xuất kinh doanh; 

- Danh sách hợp tác xã thành viên; 

- Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát 

hoặc kiểm soát viên; 

- Nghị quyết của đại hội thành viên về việc hợp nhất liên hiệp hợp tác xã.  

- Trƣờng hợp đăng ký liên hiệp hợp tác xã hợp nhất là tổ chức tín dụng 

kèm theo hồ sơ phải có bản sao hợp lệ giấy phép hoặc văn bản chấp thuận của 
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Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam. 

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh 

thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký liên 

hiệp hợp tác xã. 

h) Lệ phí: 100.000 đồng/lần cấp (Theo Nghị quyết số 05/2020/NQ-

HĐND ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh Bình Phƣớc). 

Thanh toán lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh hoặc qua dịch vụ bƣu chính công ích hoặc thanh toán trực tuyến 

qua cổng dịch vụ công của tỉnh: (https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn) 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Giấy đề nghị đăng ký thành lập liên hiệp hợp tác xã theo mẫu quy định 

tại Phụ lục I-1 Thông tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT; 

- Phƣơng án sản xuất kinh doanh theo mẫu quy định tại Phụ lục I-2 Thông 

tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT; 

- Danh sách hợp tác xã thành viên theo mẫu quy định tại Phụ lục I-3 

Thông tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT; 

- Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát  

hoặc kiểm soát viên theo mẫu quy định tại Phụ lục I-4 Thông tƣ số 07/2019/TT-

BKHĐT. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): 

- Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh mà pháp luật không cấm; trừ trƣờng 

hợp kinh doanh ngành, nghề yêu cầu phải có điều kiện; 

- Tên của liên hiệp hợp tác xã đƣợc đặt theo quy định tại Điều 22 của Luật 

Hợp tác xã, Điều 7, 8, 9, 10 Nghị định số 193/2013/NĐ-CP, Khoản 14 Điều 1 

Thông tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT; 

- Hồ sơ đăng ký có đầy đủ giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó đƣợc kê 

khai đầy đủ theo quy định của pháp luật; 

- Trụ sở chính của liên hiệp hợp tác xã đƣợc xác định gồm số nhà, tên 

đƣờng, phố, xã, phƣờng, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, 

thành phố trực thuộc trung ƣơng trên lãnh thổ Việt Nam; số điện thoại, số fax và 

thƣ điện tử (nếu có). 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 
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- Luật Hợp tác xã ngày 20/11/2012 (Luật Hợp tác xã); 

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số 

điều của Luật Hợp tác xã (Nghị định số 193/2013/NĐ-CP);  

- Thông tƣ số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/05/2014 hƣớng dẫn về đăng 

ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã (Thông tƣ số 

03/2014/TT-BKHĐT); 

- Thông tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tƣ số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình 

hình hoạt động của hợp tác xã (Thông tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT). 

- Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh 

Bình Phƣớc Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký kinh 

doanh đối với hộ gia đình, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bình 

Phƣớc. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục I-1 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
…… ngày….. tháng….. năm…. 

GIẤY ĐỀ NGHỊ 

Đăng ký thành lập hợp tác xã 

Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã 

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa):.......................là ngƣời đại diện theo pháp 

luật của hợp tác xã 

Đăng ký thành lập hợp tác xã với các nội dung sau: 

1. Tình trạng thành lập (đánh dấu X vào ô thích hợp) 

Thành lập mới  

Thành lập trên cơ sở tách hợp tác xã  

Thành lập trên cơ sở chia hợp tác xã  

Thành lập trên cơ sở hợp nhất hợp tác xã  

2. Tên hợp tác xã: 

Tên hợp tác xã viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): ......................... ……... 

Tên hợp tác xã viết bằng tiếng nƣớc ngoài (nếu có): ................................... ……... 

Tên hợp tác xã viết tắt (nếu có): ................................................................... ……... 

3. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ............................................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ................................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  .............................................................  

Tỉnh/Thành phố:  ......................................................................................................  

Điện thoại (nếu có):  .............................................. Fax (nếu có):  ............................  

Email (nếu có):  ...................................................... Website (nếu có):  .....................  

4. Ngành, nghề kinh doanh
1
 (ghi tên và mã ngành, nghề kinh doanh theo ngành 

cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam): 

STT Tên ngành Mã ngành Ngành, nghề kinh doanh chính 

(đánh dấu X để chọn một trong các 

ngành, nghề đã kê khai) 

    

                                                           
1
 Hợp tác xã có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm; 

- Các ngành, nghề cấm đầu tƣ kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tƣ, Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tƣ kinh 

doanh có điều kiện của Luật Đầu tƣ; 

- Đối với ngành, nghề đầu tƣ kinh doanh có điều kiện, hợp tác xã chỉ đƣợc kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. Danh mục ngành, nghề đầu tƣ kinh 

doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tƣ, Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tƣ kinh 

doanh có điều kiện của Luật Đầu tƣ; 

- Hợp tác xã chọn một trong các ngành, nghề kinh doanh làm ngành, nghề kinh doanh chính. Cách ghi ngành, nghề kinh doanh thực hiện theo Khoản 5 Điều 1 

Thông tƣ này. 
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5. Vốn điều lệ: 

Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ):  ...................................................................................  

Vốn điều lệ (bằng chữ; VNĐ): ..................................................................................  

Giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền nƣớc ngoài (nếu có): ......................................  

Có hiển thị thông tin về giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền tệ nƣớc ngoài trên 

Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hay không?         Có            Không  

6. Nguồn vốn điều lệ: 

Loại nguồn vốn Số tiền (bằng số; VNĐ và giá trị tương 

đương theo đơn vị tiền nước ngoài, nếu có) 

Tỷ lệ (%) 

Vốn ngân sách nhà nƣớc   

Vốn tƣ nhân   

Vốn nƣớc ngoài   

Vốn khác   

Tổng cộng   

7. Số lƣợng thành viên:  ..............................................................................  
Danh sách thành viên hợp tác xã: (kê khai theo mẫu): Gửi kèm 

8. Ngƣời đại diện theo pháp luật: 

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):  ...................................................Giới tính:  .........  

Chức danh:  ...............................................................................................................  

Sinh ngày:  ......... / ...../ ......... Dân tộc:  .......................  Quốc tịch:  ..........................  

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: ...............................  

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: …………………………………………... 

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: …………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

Nơi đăng ký hộ khẩu thƣờng trú: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ...............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ...................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ................................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Quốc gia: ......................................................................................................  

Chỗ ở hiện tại: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ...............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ...................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ................................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  
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Quốc gia:  ..................................................  

Điện thoại (nếu có):  ................................. Fax (nếu có):  ............................  

Email (nếu có):  ...........................................................................................  

9. Thông tin đăng ký thuế: 

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế 

9.1 Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc) (nếu có): 

Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): ……………………………. 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

9.2 Thông tin về Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán (nếu có tại thời điểm kê 

khai): 

Họ và tên Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán: ………………………… 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

9.3 Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế 

khác địa chỉ trụ sở chính): 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:........................... 

Xã/Phƣờng/Thị trấn: ………………………………………………….  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………… 

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………….. 

Điện thoại (nếu có): …………………Fax (nếu có): ……………… 

Email (nếu có): ……………………………………………………… 

9.4 Ngày bắt đầu hoạt động
2
 (trường hợp hợp tác xã dự kiến bắt đầu hoạt động 

kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã thì không cần kê 

khai nội dung này): …../…../……. 

9.5 Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):  

Hạch toán độc lập  

Hạch toán phụ thuộc  
 

9.6 Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..
3
 

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán) 

                                                           
2
 Trƣờng hợp hợp tác xã đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã sau ngày bắt đầu hoạt động đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là 

ngày hợp tác xã đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã. 
3 - Trƣờng hợp niên độ kế toán theo năm dƣơng lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12.  
- Trƣờng hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dƣơng lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế toán là ngày đầu tiên của quý; 

ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý.  

- Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp. 
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9.7 Tổng số lao động (dự kiến): .................................................................. 

9.8 Hoạt động theo dự án BOT/ BTO/ BT/ BOO, BLT, BTL, O&M: 

Có Không 
 

9.9 Phƣơng pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)
4
: 

 Khấu trừ  

 Trực tiếp trên GTGT  

 Trực tiếp trên doanh số  

 Không phải nộp thuế GTGT  

9.10 Thông tin về Tài khoản ngân hàng (nếu có tại thời điểm kê khai): 

Tên ngân hàng Số tài khoản ngân hàng 

………………………………… ………………………………… 
 

10. Thông tin về các hợp tác xã bị chia, bị tách, bị hợp nhất (chỉ kê khai trong 

trường hợp thành lập hợp tác xã trên cơ sở chia, tách, hợp nhất): 

a) Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa):  ................................................................  

Mã số hợp tác xã/mã số thuế: ...................................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã
5
 

(chỉ kê khai nếu không có mã số hợp tác xã/mã số thuế):…………………….. Ngày 

cấp:…../…../……  Nơi cấp:  .............................................................................................  

b) Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa):  ................................................................  

Mã số hợp tác xã/mã số thuế: ...................................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã
6
 

(chỉ kê khai nếu không có mã số hợp tác xã/mã số thuế):…………………….. Ngày 

cấp:…../…../……  Nơi cấp:  .............................................................................................  

Đề nghị ………………………..….(tên cơ quan đăng ký hợp tác xã) thực hiện 

chấm dứt tồn tại đối với hợp tác xã bị chia, bị hợp nhất và các chi nhánh, văn phòng 

đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã bị chia, bị hợp nhất. 

Tôi cam kết: 

- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của hợp tác xã và 

đƣợc sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật; 

- Chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của 

nội dung đăng ký hợp tác xã trên. 

 NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  

CỦA HỢP TÁC XÃ 

(Ký và ghi họ tên)
7
 

 

                                                           
4 Hợp tác xã căn cứ vào quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và dự kiến hoạt động kinh doanh của hợp tác xã để xác định 01 trong 

04 phƣơng pháp tính thuế giá trị gia tăng tại chỉ tiêu này. 
5, 6

 Ghi theo số Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã đƣợc cấp trƣớc ngày Thông tƣ này có hiệu lực thi hành. 
7
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này. 



1316 

1316 

Phụ lục I-2 

PHƢƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA HỢP TÁC XÃ 

PHẦN I. TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH THỊ TRƢỜNG VÀ KHẢ 

NĂNG THAM GIA CỦA HỢP TÁC XÃ 

I. Tổng quan về tình hình thị trƣờng 

II. Đánh giá khả năng tham gia thị trƣờng của hợp tác xã 

III. Căn cứ pháp lý cho việc thành lập và hoạt động của hợp tác xã 

PHẦN II. GIỚI THIỆU VỀ HỢP TÁC XÃ 

I. Giới thiệu tổng thể 

1. Tên hợp tác xã 

2. Địa chỉ trụ sở chính 

3. Vốn điều lệ 

4. Số lƣợng thành viên 

5. Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh 

II. Tổ chức bộ máy và giới thiệu chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy của 

hợp tác xã 

PHẦN III. PHƢƠNG ÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH 

I. Phân tích điểm mạnh, yếu, cơ hội phát triển và thách thức của hợp tác xã 

II. Phân tích cạnh tranh 

III. Mục tiêu và chiến lƣợc phát triển của hợp tác xã 

IV. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã 

1. Nhu cầu về sản phẩm, dịch vụ hoặc việc làm của thành viên 

2. Dự kiến các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã căn cứ vào 

hợp đồng dịch vụ với thành viên hoặc hợp đồng lao động đối với thành viên (đối 

với trường hợp hợp tác xã tạo việc làm) 

3. Xác định các hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm đáp ứng hợp đồng 

dịch vụ với thành viên hoặc hợp đồng lao động đối với thành viên (đối với 

trường hợp hợp tác xã tạo việc làm) 

V. Kế hoạch Marketing 

VI. Phƣơng án đầu tƣ cơ sở vật chất, bố trí nhân lực và các điều kiện khác 

phục vụ sản xuất, kinh doanh 

PHẦN IV. PHƢƠNG ÁN TÀI CHÍNH 

I. Phƣơng án huy động và sử dụng vốn 

II. Phƣơng án về doanh thu, chi phí, lợi nhuận trong 03 năm đầu 

III. Phƣơng án tài chính khác 

PHẦN V. KẾT LUẬN 

 NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP 

TÁC XÃ 

(Ký và ghi họ tên)
6
 

 

 

                                                           
6
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục I-3 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỢP TÁC XÃ  

S

T

T 

Tên 

thành 

viên 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh đối 

với thành 

viên là cá 

nhân, 

ngƣời đại 

diện hợp 

pháp của 

hộ gia 

đình 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Chỗ ở 

hiện tại 

đối với 

thành viên 

là cá 

nhân, 

ngƣời đại 

diện hợp 

pháp của 

hộ gia 

đình 

Nơi đăng 

ký hộ khẩu 

thƣờng trú 

đối với cá 

nhân; địa 

chỉ trụ sở 

chính đối 

với tổ chức 

Số, ngày, cơ quan cấp 

Chứng minh nhân 

dân/Căn cƣớc công dân 

hoặc Hộ chiếu đối với cá 

nhân; Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp 

(hoặc các giấy chứng 

nhận tƣơng đƣơng) đối 

với doanh nghiệp; Quyết 

định thành lập đối với tổ 

chức 

Vốn góp Thời 

điểm 

hoàn 

thành 

góp 

vốn 

Mã số dự 

án, ngày 

cấp, cơ 

quan cấp 

Giấy 

chứng 

nhận đăng 

ký đầu tƣ 

(nếu có)
 

  

Giá trị phần 

vốn góp (bằng 

số; VNĐ và 

giá trị tương 

đương theo 

đơn vị tiền 

nước ngoài, 

nếu có) 

Tỷ lệ 

(%) 

Chữ 

ký của 

thành 

viên
1
 

Ghi 

chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

……, ngày……tháng……năm…… 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

 CỦA HỢP TÁC XÃ 
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

2
 

 

 

                                                           
1
 Trƣờng hợp thành viên là tổ chức thì chữ ký là của ngƣời đại diện theo pháp luật của tổ chức. 

2
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này. Trƣờng hợp thành lập mới thì không cần đóng dấu. 
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Phụ lục I-4 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC (TỔNG GIÁM ĐỐC),  

BAN KIỂM SOÁT, KIỂM SOÁT VIÊN HỢP TÁC XÃ 

STT Họ và 

tên 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Giới tính Quốc tịch Dân tộc Chỗ ở hiện tại Nơi đăng ký hộ 

khẩu thƣờng trú 

Số, ngày, cơ quan cấp 

chứng minh nhân dân/căn 

cƣớc công dân hoặc hộ 

chiếu  

Chức danh Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

A. Danh sách Hội đồng quản trị 

1           

2           

B. Giám đốc (Tổng Giám đốc) 

           

C. Danh sách Ban kiểm soát (kiểm soát viên) 

1           

2           

 ……, ngày…. tháng…. năm… 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA HỢP TÁC XÃ 

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)
254 

                                                           
254

 Ngƣời đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này. Trƣờng hợp thành lập mới thì không phải đóng dấu. 
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94. Đăng ký khi liên hiệp hợp tác xã sáp nhập. Mã số TTHC: 

1.005056. 000.00.00.H10. 

a) Trình tự thực hiện: 

Bƣớc 1: Tiếp nhận hồ sơ 

- Hội đồng quản trị của các liên hiệp hợp tác xã bị sáp nhập xây dựng 

phƣơng án sáp nhập trình đại hội thành viên của mình quyết định và có trách 

nhiệm thông báo bằng văn bản cho các chủ nợ, các tổ chức và cá nhân có quan 

hệ kinh tế với liên hiệp hợp tác xã về quyết định sáp nhập. 

- Hội đồng quản trị của các liên hiệp hợp tác xã bị sáp nhập hiệp thƣơng về 

phƣơng án sáp nhập, gồm các nội dung chủ yếu sau: phƣơng án xử lý tài sản, 

vốn, các khoản nợ; phƣơng án xử lý lao động và những vấn đề tồn động của các 

liên hiệp hợp tác xã bị sáp nhập. 

- Liên hiệp hợp tác xã sau khi sáp nhập lập trực tuyến hồ sơ trên Cổng 

dịch vụ công hoặc gửi văn bản qua dịch vụ bƣu chính công ích, hoặc gửi văn 

bản trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công, Địa chỉ, số 727, QL 14, phƣờng Tân Bình, thành phố 

Đồng Xoài, tỉnh Bình Phƣớc; 

- Hồ sơ đăng ký thay đổi liên hiệp hợp tác xã đƣợc tiếp nhận để nhập thông 

tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã khi: 

+ Có đủ giấy tờ theo quy định; 

+ Thông tin của liên hiệp hợp tác xã đã đƣợc kê khai đầy đủ vào các giấy 

tờ trong hồ sơ đăng ký hợp tác xã theo quy định; 

+ Có địa chỉ liên lạc của ngƣời nộp hồ sơ đăng ký thành lập liên hiệp hợp 

tác xã; 

+ Đã nộp lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định. 

- Ngƣời có thẩm quyền đăng ký cần có bản sao hợp lệ một trong các giấy 

tờ chứng thực cá nhân (Thẻ căn cƣớc công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc 

Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam; Hộ chiếu nƣớc 

ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nƣớc ngoài còn hiệu lực đối với 

ngƣời nƣớc ngoài). 

- Trƣờng hợp đƣợc ủy quyền thì phải có thêm giấy tờ sau: (1) Bản sao hợp 

lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (Thẻ căn cƣớc công dân hoặc 

Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực đối với công dân 

Việt Nam; Hộ chiếu nƣớc ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nƣớc 

ngoài còn hiệu lực đối với ngƣời nƣớc ngoài); (2) Bản sao hợp lệ hợp đồng cung 

cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7059
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của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc Văn bản ủy 

quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp 

luật. Văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực. 

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký thay đổi liên hiệp hợp tác xã, Phòng 

Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho ngƣời nộp hồ 

sơ. 

Bƣớc 2: Xử lý hồ sơ 

- Trƣờng hợp hồ sơ không đủ điều kiện cấp đăng ký theo quy định tại Điều 

24 Luật Hợp tác xã, Phòng Đăng ký kinh doanh phải thông báo rõ nội dung cần 

sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho ngƣời đăng ký thay đổi liên hiệp hợp tác xã 

trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Phòng Đăng ký kinh 

doanh ghi toàn bộ yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký liên hiệp hợp tác xã 

đối với mỗi một bộ hồ sơ do liên hiệp hợp tác xã nộp trong 01 Thông báo yêu 

cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký liên hiệp hợp tác xã 

- Trƣờng hợp hồ sơ đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 24 Luật Hợp 

tác xã, liên hiệp hợp tác xã đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác 

xã trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ hợp lệ và phải 

nộp Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã cũ cho Phòng Đăng ký kinh 

doanh. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ  của Sở Kế hoạch 

và Đầu tƣ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.  

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

- Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của ngƣời có thẩm quyền 

đăng ký. Trƣờng hợp đƣợc ủy quyền, phải có thêm: (1) bản sao hợp lệ giấy tờ 

chứng thực cá nhân của ngƣời đƣợc ủy quyền; (2) bản sao hợp lệ hợp đồng cung 

cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu 

của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả hoặc văn bản ủy 

quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp 

luật. Văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực. 

- Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký của liên hiệp hợp tác xã; 

- Điều lệ; 
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- Phƣơng án sản xuất kinh doanh; 

- Danh sách hợp tác xã thành viên; 

- Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát 

hoặc kiểm soát viên; 

- Nghị quyết của đại hội thành viên về việc sáp nhập liên hiệp hợp tác xã. 

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh 

thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký liên 

hiệp hợp tác xã. 

h) Lệ phí: 100.000 đồng/lần cấp (Theo Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND 

ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh Bình Phƣớc). 

Thanh toán lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh hoặc qua dịch vụ bƣu chính công ích hoặc thanh toán trực tuyến qua 

cổng dịch vụ công của tỉnh: (https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn) 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã theo 

mẫu quy định tại Phụ lục I-5 Thông tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT; 

- Phƣơng án sản xuất kinh doanh theo mẫu quy định tại Phụ lục I-2 Thông 

tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT; 

- Danh sách thành viên hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục I-3 Thông 

tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT; 

- Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc 

kiểm soát viên theo mẫu quy định tại Phụ lục I-4 Thông tƣ số 07/2019/TT-

BKHĐT. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): Không có 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Hợp tác xã ngày 20/11/2012 (Luật Hợp tác xã); 

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số 

điều của Luật Hợp tác xã (Nghị định số 193/2013/NĐ-CP);  

- Thông tƣ số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/05/2014 hƣớng dẫn về đăng 
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ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã (Thông tƣ số 

03/2014/TT-BKHĐT); 

- Thông tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tƣ số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình 

hình hoạt động của hợp tác xã (Thông tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT). 

- Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh 

Bình Phƣớc Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký kinh 

doanh đối với hộ gia đình, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bình 

Phƣớc. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục I-2 

PHƢƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA HỢP TÁC XÃ 

 

PHẦN I. TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH THỊ TRƢỜNG VÀ KHẢ 

NĂNG THAM GIA CỦA HỢP TÁC XÃ 

I. Tổng quan về tình hình thị trƣờng 

II. Đánh giá khả năng tham gia thị trƣờng của hợp tác xã 

III. Căn cứ pháp lý cho việc thành lập và hoạt động của hợp tác xã 

PHẦN II. GIỚI THIỆU VỀ HỢP TÁC XÃ 

I. Giới thiệu tổng thể 

1. Tên hợp tác xã 

2. Địa chỉ trụ sở chính 

3. Vốn điều lệ 

4. Số lƣợng thành viên 

5. Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh 

II. Tổ chức bộ máy và giới thiệu chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy của 

hợp tác xã 

PHẦN III. PHƢƠNG ÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH 

I. Phân tích điểm mạnh, yếu, cơ hội phát triển và thách thức của hợp tác xã 

II. Phân tích cạnh tranh 

III. Mục tiêu và chiến lƣợc phát triển của hợp tác xã 

IV. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã 

1. Nhu cầu về sản phẩm, dịch vụ hoặc việc làm của thành viên 

2. Dự kiến các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã căn cứ vào 

hợp đồng dịch vụ với thành viên hoặc hợp đồng lao động đối với thành viên (đối 

với trường hợp hợp tác xã tạo việc làm) 

3. Xác định các hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm đáp ứng hợp đồng 

dịch vụ với thành viên hoặc hợp đồng lao động đối với thành viên (đối với 

trường hợp hợp tác xã tạo việc làm) 

V. Kế hoạch Marketing 

VI. Phƣơng án đầu tƣ cơ sở vật chất, bố trí nhân lực và các điều kiện khác 

phục vụ sản xuất, kinh doanh 

PHẦN IV. PHƢƠNG ÁN TÀI CHÍNH 

I. Phƣơng án huy động và sử dụng vốn 

II. Phƣơng án về doanh thu, chi phí, lợi nhuận trong 03 năm đầu 

III. Phƣơng án tài chính khác 

PHẦN V. KẾT LUẬN 
 

 NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA HỢP 

TÁC XÃ 

(Ký và ghi họ tên)
1
 

                                                           
1
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục I-3 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỢP TÁC XÃ  

STT Tên 

thành 

viên 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh đối 

với thành 

viên là cá 

nhân, 

ngƣời đại 

diện hợp 

pháp của 

hộ gia 

đình 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Chỗ ở 

hiện tại 

đối với 

thành viên 

là cá 

nhân, 

ngƣời đại 

diện hợp 

pháp của 

hộ gia 

đình 

Nơi đăng 

ký hộ khẩu 

thƣờng trú 

đối với cá 

nhân; địa 

chỉ trụ sở 

chính đối 

với tổ chức 

Số, ngày, cơ quan cấp 

Chứng minh nhân 

dân/Căn cƣớc công dân 

hoặc Hộ chiếu đối với cá 

nhân; Giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp 

(hoặc các giấy chứng 

nhận tƣơng đƣơng) đối 

với doanh nghiệp; Quyết 

định thành lập đối với tổ 

chức 

Vốn góp Thời 

điểm 

hoàn 

thành 

góp 

vốn 

Mã số dự 

án, ngày 

cấp, cơ 

quan cấp 

Giấy 

chứng 

nhận đăng 

ký đầu tƣ 

(nếu có)
 

  

Giá trị phần 

vốn góp (bằng 

số; VNĐ và 

giá trị tương 

đương theo 

đơn vị tiền 

nước ngoài, 

nếu có) 

Tỷ lệ 

(%) 

Chữ 

ký của 

thành 

viên
1
 

Ghi 

chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

……, ngày……tháng……năm…… 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

 CỦA HỢP TÁC XÃ 
(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)

2
 

 

 

                                                           
1
 Trƣờng hợp thành viên là tổ chức thì chữ ký là của ngƣời đại diện theo pháp luật của tổ chức. 

2
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này. Trƣờng hợp thành lập mới thì không cần đóng dấu. 
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Phụ lục I-4 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC (TỔNG GIÁM ĐỐC),  

BAN KIỂM SOÁT, KIỂM SOÁT VIÊN HỢP TÁC XÃ 

STT Họ và 

tên 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Giới tính Quốc tịch Dân tộc Chỗ ở hiện tại Nơi đăng ký hộ 

khẩu thƣờng trú 

Số, ngày, cơ quan cấp 

chứng minh nhân dân/căn 

cƣớc công dân hoặc hộ 

chiếu  

Chức danh Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

A. Danh sách Hội đồng quản trị 

1           

2           

B. Giám đốc (Tổng Giám đốc) 

           

C. Danh sách Ban kiểm soát (kiểm soát viên) 

1           

2           

 ……, ngày…. tháng…. năm… 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA HỢP TÁC XÃ 

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)
258 

                                                           
258

 Ngƣời đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này. Trƣờng hợp thành lập mới thì không phải đóng dấu. 



1326 

 

Phụ lục I-5 

TÊN HỢP TÁC XÃ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: …………. …… ngày….. tháng….. năm….. 

GIẤY ĐỀ NGHỊ 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã 

Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã 

 

Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa): ...................................................................   

Mã số hợp tác xã/Mã số thuế: .................................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã
1
 

(chỉ kê khai nếu không có mã số hợp tác xã/mã số thuế):…………………….. Ngày 

cấp:…../…../……  Nơi cấp:  .............................................................................................  

Hợp tác xã đăng ký thay đổi trên cơ sở (chỉ kê khai trong trường hợp hợp tác xã 

đăng ký thay đổi trên cơ sở tách hợp tác xã hoặc sáp nhập hợp tác xã, đánh dấu X vào 

ô thích hợp): 

- Đăng ký thay đổi trên cơ sở tách hợp tác xã  

- Đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập hợp tác xã  

Thông tin về hợp tác xã đƣợc tách (chỉ kê khai trong trường hợp hợp tác xã 

đăng ký thay đổi trên cơ sở tách hợp tác xã) 

a) Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa):  ..............................................................  

Mã số hợp tác xã:....................................................................................................  

b) Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa):  ..............................................................  

Mã số hợp tác xã:....................................................................................................  

Thông tin về hợp tác xã bị sáp nhập (chỉ kê khai trong trường hợp hợp tác xã 

đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập hợp tác xã): 

a) Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa):  ..............................................................  

Mã số hợp tác xã/Mã số thuế: ................................................................................  

                                                           
1
 Ghi theo số Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã đƣợc cấp trƣớc ngày Thông tƣ này có hiệu lực thi hành. 

 

 



1327 

 

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã
2
 

(chỉ kê khai nếu không có mã số hợp tác xã/mã số thuế):…………………….. Ngày 

cấp:…../…../……  Nơi cấp:  .............................................................................................  

b) Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa):  ..............................................................  

Mã số hợp tác xã/Mã số thuế: ................................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã
3
 

(chỉ kê khai nếu không có mã số hợp tác xã/mã số thuế):…………………….. Ngày 

cấp:…../…../……  Nơi cấp:  .............................................................................................  

 Đề nghị ……………………………………….. (tên cơ quan đăng ký hợp tác 

xã) thực hiện chấm dứt tồn tại đối với hợp tác xã bị sáp nhập và các chi nhánh, văn 

phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã bị sáp nhập. 

Hợp tác xã đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã/ 

thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã nhƣ sau: 

(Hợp tác xã chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký/ 

thông báo thay đổi và gửi kèm) 

  

                                                           
2,3

 Ghi theo số Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã đƣợc cấp trƣớc ngày Thông tƣ này có hiệu lực thi hành. 
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ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN HỢP TÁC XÃ             

 

Tên hợp tác xã viết bằng tiếng Việt dự kiến thay đổi (ghi bằng chữ in hoa):  .................  

 ...........................................................................................................................................  

Tên hợp tác xã viết bằng tiếng nƣớc ngoài dự kiến thay đổi (nếu có):  ............................  

 ...........................................................................................................................................  

Tên hợp tác xã viết tắt dự kiến thay đổi (nếu có): .............................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 

 

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH 

Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..........................................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..............................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...........................................................  

Tỉnh/Thành phố:  ....................................................................................................  

Điện thoại:  .......................................................... Fax (nếu có):  ............................  

Email (nếu có):  ................................................... Website (nếu có):  .....................  

Đồng thời thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế (Đánh dấu X vào ô vuông nếu 

hợp tác xã thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế tương ứng với địa chỉ trụ sở chính). 

 Hợp tác xã cam kết trụ sở hợp tác xã dự định chuyển đến thuộc quyền sở 

hữu/quyền sử dụng hợp pháp của hợp tác xã và đƣợc sử dụng đúng mục đích theo quy 

định của pháp luật. 
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ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH
4 

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp hợp tác xã 

đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh vào danh sách ngành, nghề kinh doanh đã 

đăng ký với cơ quan đăng ký hợp tác xã): 

STT Tên ngành, nghề kinh doanh  

đƣợc bổ sung 

Mã ngành Chi chú 

    

2. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp hợp tác xã đăng 

ký bỏ ngành, nghề kinh doanh khỏi danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với 

cơ quan đăng ký hợp tác xã): 

STT Tên ngành, nghề kinh doanh  

đƣợc bỏ khỏi danh sách đã đăng ký 

Mã ngành Chi chú 

    

3. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp hợp 

tác xã đăng ký thay đổi nội dung chi tiết của ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với 

cơ quan đăng ký hợp tác xã): 

STT Tên ngành, nghề kinh doanh  

đƣợc sửa đổi chi tiết 

Mã ngành Ghi chú 

    

4. Thay đổi ngành nghề kinh doanh chính (kê khai trong trường hợp hợp tác 

xã đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh chính đã đăng ký với cơ quan đăng ký 

hợp tác xã): 

STT Tên ngành, nghề kinh doanh  

chính 

Mã ngành Ghi chú 

    

Lƣu ý:  

Trƣờng hợp hợp tác xã thay đổi ngành, nghề kinh doanh từ ngành này sang ngành 

khác, hợp tác xã kê khai đồng thời tại Mục 1, 2 nêu trên, cụ thể nhƣ sau: kê khai ngành, nghề 

kinh doanh mới tại Mục 1; kê khai ngành, nghề kinh doanh cũ tại Mục 2. 

Trƣờng hợp ngành, nghề kinh doanh đƣợc bổ sung hoặc ngành, nghề kinh doanh đƣợc 

bỏ ra khỏi danh sách đã đăng ký là ngành, nghề kinh doanh chính của hợp tác xã thì hợp tác 

xã kê khai đồng thời tại Mục 1 (hoặc Mục 2) và Mục 4 nêu trên. 

  

                                                           
4
 Hợp tác xã có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm; 

- Các ngành, nghề cấm đầu tƣ kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tƣ, Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ 

lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tƣ kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tƣ; 

- Đối với ngành, nghề đầu tƣ kinh doanh có điều kiện, hợp tác xã chỉ đƣợc kinh doanh khi có đủ điều kiện theo 

quy định. Danh mục ngành, nghề đầu tƣ kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật 

Đầu tƣ; Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tƣ kinh doanh có điều kiện của 

Luật Đầu tƣ; 

- Cách ghi ngành, nghề kinh doanh thực hiện theo Khoản 5 Điều 1 Thông tƣ này. 
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ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ 

 

Vốn điều lệ đã đăng ký (bằng số, bằng chữ, VNĐ):  .............................................  

Vốn điều lệ sau khi thay đổi (bằng số, bằng chữ, VNĐ):  .....................................  

Giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền nƣớc ngoài (nếu có): ....................................  

Có hiển thị thông tin về giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền tệ nƣớc ngoài trên 

Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hay không?         Có            Không  

Thời điểm thay đổi vốn:  ........................................................................................  

Hình thức tăng, giảm vốn:  .....................................................................................  

 

 

THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐIỀU LỆ/SỐ LƢỢNG THÀNH VIÊN/ 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, KIỂM SOÁT VIÊN 

 

1. Trƣờng hợp thay đổi điều lệ thì hợp tác xã gửi kèm theo bản điều lệ của hợp 

tác xã sau khi thay đổi. 

2. Trƣờng hợp thay đổi số lƣợng thành viên thì hợp tác xã gửi kèm theo bản 

Danh sách thành viên sau khi thay đổi. 

(Lƣu ý: Hợp tác xã chỉ kê khai các thành viên mới đƣợc bổ sung hoặc các thành 

viên ra khỏi hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục I-3 ban hành kèm theo Thông tƣ 

này). 

3. Trƣờng hợp thay đổi thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát/kiểm soát 

viên của hợp tác xã thì hợp tác xã gửi kèm theo bản Danh sách thành viên hội đồng 

quản trị, ban kiểm soát/kiểm soát viên sau khi thay đổi theo mẫu quy định tại Phụ lục 

I-4 ban hành kèm theo Thông tƣ này. 
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THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ 

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế 

1 Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc) (nếu có): 

Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): ……………………………. 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

2 Thông tin về Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán (nếu có)
5
: 

Họ và tên Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán: ………………………… 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

3 Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế 

khác địa chỉ trụ sở chính): 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:........................... 

Xã/Phƣờng/Thị trấn: ………………………………………………….  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………… 

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………….. 

Điện thoại: …………………Fax (nếu có): ……………… 

Email (nếu có): ……………………………………………………… 

4 Ngày bắt đầu hoạt động
6
:…../…../……. 

5 Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):  

Hạch toán độc lập  

Hạch toán phụ thuộc  
 

6 Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..
7 

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán) 

7 Tổng số lao động: .................................................................. 

8 Hoạt động theo dự án BOT/ BTO/ BT/ BOO, BLT, BTL, O&M: 

Có Không 
 

                                                           
5
 Trƣờng hợp hợp tác xã kê khai hình thức hạch toán là Hạch toán độc lập tại chỉ tiêu 5 thì bắt buộc phải kê khai 

thông tin về Kế toán trƣởng/phụ trách kế toán tại chỉ tiêu 2. 
6
 Trƣờng hợp hợp tác xã đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã sau ngày bắt đầu hoạt động đã kê khai 

thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày hợp tác xã đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã. 
7
 - Trƣờng hợp niên độ kế toán theo năm dƣơng lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12.  

- Trƣờng hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dƣơng lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế 

toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý.  

- Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp. 
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9 Phƣơng pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)
8
: 

 Khấu trừ  

 Trực tiếp trên GTGT  

 Trực tiếp trên doanh số  

 Không phải nộp thuế GTGT  

10 Thông tin về Tài khoản ngân hàng: 

Tên ngân hàng Số tài khoản ngân hàng 

………………………………… ………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Hợp tác xã căn cứ vào quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và dự kiến hoạt động kinh doanh của hợp 

tác xã để xác định 01 trong 04 phƣơng pháp tính thuế giá trị gia tăng tại chỉ tiêu này. 



1333 

 

ĐĂNG KÝ 

THAY ĐỔI ĐỔI NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

 

Đăng ký thay đổi ngƣời đại diện theo pháp luật với các nội dung sau: 

Ngƣời đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi: 

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):  ....................... Giới tính:  ..................................  

Chức danh:  .............................................................................................................  

Sinh ngày:  ......... / ...... / .......... Dân tộc:  ...................  Quốc tịch:  ..........................  

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:  

        Chứng minh nhân dân         Căn cƣớc công dân 

        Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: …………………………………………... 

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: …………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

Nơi đăng ký hộ khẩu thƣờng trú: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  .........................................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..............................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ..........................................................  

Tỉnh/Thành phố:  ....................................................................................................  

Quốc gia:  ...............................................................................................................  

Chỗ ở hiện tại: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  .........................................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..............................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ..........................................................  

Tỉnh/Thành phố:  ....................................................................................................  

Quốc gia:  ...............................................................................................................  

Điện thoại (nếu có):  ............................................ Fax (nếu có):  ............................  

Email (nếu có):  ...................................................  ..................................................  
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Đề nghị ………………………………………..…. (tên cơ quan đăng ký hợp tác 

xã) cập nhật thông tin về Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Danh sách Hội đồng quản trị 

trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký hợp tác xã. 

 

THÔNG BÁO BỔ SUNG, CẬP NHẬT THÔNG TIN  

ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ 
 

 

Bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hợp tác xã nhƣ sau: 

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 

 

 

 

 

 

Hợp tác xã xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp 

pháp, chính xác, trung thực của nội dung Giấy đề nghị này và các tài liệu đƣợc gửi 

kèm theo. 

 

 

 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA HỢP TÁC XÃ 

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)
9 

 

                                                           
9
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này. 

Trƣờng hợp hợp tác xã thay đổi ngƣời đại diện theo pháp luật hoặc thay đổi nhiều nội dung đăng ký hợp tác 

xã, trong đó có thay đổi ngƣời đại diện theo pháp luật thì ngƣời ký thông báo là Chủ tịch hội đồng quản trị 

mới đƣợc bầu. 
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95. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã, giấy chứng 

nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên 

hiệp hợp tác xã (trong trƣờng hợp bị mất hoặc bị hƣ hỏng). Mã số TTHC: 

1.005072. 000.00.00.H10. 

a) Trình tự thực hiện: 

Bƣớc 1: Tiếp nhận hồ sơ 

- Khi bị mất hoặc bị hƣ hỏng giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác 

xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh 

doanh, liên hiệp hợp tác xã phải gửi hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận cho 

Bộ phận tiếp nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh. Địa chỉ số 727, QL14, phƣờng Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phƣớc. 

- Ngƣời có thẩm quyền cần có bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng 

thực cá nhân (Thẻ căn cƣớc công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu 

Việt Nam còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam; Hộ chiếu nƣớc ngoài hoặc 

giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nƣớc ngoài còn hiệu lực đối với ngƣời nƣớc 

ngoài). 

- Trƣờng hợp đƣợc ủy quyền thì phải có thêm giấy tờ sau: (1) Bản sao hợp 

lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (Thẻ căn cƣớc công dân hoặc 

Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực đối với công dân 

Việt Nam; Hộ chiếu nƣớc ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nƣớc 

ngoài còn hiệu lực đối với ngƣời nƣớc ngoài); (2) Bản sao hợp lệ hợp đồng cung 

cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu 

của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc Văn bản ủy 

quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp 

luật. Văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực. 

- Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã, giấy 

chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đƣợc 

tiếp nhận để nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác 

xã khi: 

+ Có đủ giấy tờ theo quy định; 

+ Thông tin của liên hiệp hợp tác xã đã đƣợc kê khai đầy đủ vào các giấy 

tờ trong hồ sơ đăng ký hợp tác xã theo quy định; 

+ Có địa chỉ liên lạc của ngƣời nộp hồ sơ đăng ký thành lập liên hiệp hợp 

tác xã; 

+ Đã nộp lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định. 

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký liên 

hiệp hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa 

điểm kinh doanh, Phòng Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận về việc nhận 

hồ sơ cho ngƣời nộp hồ sơ. 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7081
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Bƣớc 2: Xử lý hồ sơ 

- Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện việc cấp lại giấy chứng nhận đăng 

ký liên hiệp hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, 

địa điểm kinh doanh nếu hồ sơ hợp lệ. Nếu không thực hiện việc cấp lại giấy 

chứng nhận đăng ký thì Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản và 

nêu rõ lý do cho liên hiệp hợp tác xã biết. Trƣờng hợp giấy chứng nhận đăng ký 

bị hƣ hỏng thì liên hiệp hợp tác xã phải nộp lại bản gốc giấy chứng nhận đăng 

ký bị hƣ hỏng khi đƣợc cấp giấy chứng nhận đăng ký mới. 

b) Cách thức thực hiện:  

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ  của Sở Kế hoạch 

và Đầu tƣ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.  

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

- Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của ngƣời có thẩm quyền 

đăng ký. Trƣờng hợp đƣợc ủy quyền, phải có thêm: (1) bản sao hợp lệ giấy tờ 

chứng thực cá nhân của ngƣời đƣợc ủy quyền; (2) bản sao hợp lệ hợp đồng cung 

cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu 

của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả hoặc văn bản ủy 

quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp 

luật. Văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực. 

- Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, Giấy chứng 

nhận đăng ký chi nhánh, Giấy chứng nhận đăng ký văn phòng đại diện, Giấy 

chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh  

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ hợp 

lệ. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh 

thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã/Giấy chứng nhận đăng ký 

chi nhánh/Giấy chứng nhận đăng ký văn phòng đại diện/Giấy chứng nhận đăng 

ký địa điểm kinh doanh 

h) Lệ phí: 30.000 đồng/lần cấp (Theo Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND 

ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh Bình Phƣớc). 

Thanh toán lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại Trung tâm Phục vụ hành 
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chính công tỉnh hoặc qua dịch vụ bƣu chính công ích hoặc thanh toán trực tuyến 

qua cổng dịch vụ công của tỉnh: (https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn) 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, Giấy chứng 

nhận đăng ký chi nhánh, Giấy chứng nhận đăng ký văn phòng đại diện, Giấy 

chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh theo mẫu quy định tại Phụ lục I-18 

Thông tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Hợp tác xã ngày 20/11/2012 (Luật Hợp tác xã); 

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số 

điều của Luật Hợp tác xã (Nghị định số 193/2013/NĐ-CP);  

- Thông tƣ số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/05/2014 hƣớng dẫn về đăng 

ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã (Thông tƣ số 

03/2014/TT-BKHĐT); 

- Thông tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tƣ số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình 

hình hoạt động của hợp tác xã (Thông tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT). 

- Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh 

Bình Phƣớc Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký kinh 

doanh đối với hộ gia đình, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bình 

Phƣớc. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục I-18 

 
TÊN HỢP TÁC XÃ 

------- 
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số:...................... ..... ngày..... tháng..... năm...... 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ 

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, 

Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, Giấy chứng nhận đăng ký  

văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh 

 

Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã 

 

Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa): .................................................................  

Mã số hợp tác xã/mã số thuế: ...............................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác 

xã
1

1 (chỉ kê khai nếu không có mã số hợp tác xã/mã số 

thuế):.......................................... Ngày cấp:...../....../....... Nơi cấp: .............................  

Đề nghị đƣợc cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, Giấy chứng nhận 

đăng ký chi nhánh, Giấy chứng nhận đăng ký văn phòng đại diện, Giấy chứng 

nhận đăng ký địa điểm kinh doanh. 

Thông tin về chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (chỉ kê khai 

trong trường hợp đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh/văn 

phòng đại diện/Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh): 

- Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: ..................................  

- Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: ..............................  

Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trường hợp đề nghị cấp lại Giấy 

chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh): 

Tên chi nhánh: ......................................................................................................  

Địa chỉ chi nhánh: .................................................................................................  

Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh: ........................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh hợp tác xã (trường hợp không có mã 

số chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh):.............................. Ngày 

cấp:....../...../....... Nơi cấp: ...........................................................................................  
                                                           
1
 Ghi theo số Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã đƣợc cấp trƣớc ngày Thông tƣ này có hiệu lực thi hành. 
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Lý do đề nghị cấp lại: ...........................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

Hợp tác xã cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp 

pháp, chính xác, trung thực của nội dung Giấy đề nghị này. 

 

 

 
NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  

CỦA HỢP TÁC XÃ/ 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN CHI NHÁNH 

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)
2

2 

 

                                                           
2
  

- Trƣờng hợp đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh,  

Giấy chứng nhận đăng ký văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh trực thuộc hợp tác 

xã, ngƣời đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này. 

- Trƣờng hợp đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh, ngƣời đại diện 

theo pháp luật của hợp tác xã hoặc ngƣời đại diện chi nhánh ký trực tiếp vào phần này. 
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96. Giải thể tự nguyện liên hiệp hợp tác xã. Mã số TTHC: 2.001962. 

000.00.00.H10. 

a) Trình tự thực hiện: 

Bƣớc 1: Chuẩn bị hồ sơ 

- Tiến hành đại hội thành viên và ra nghị quyết về việc giải thể tự nguyện. 

- Đại hội thành viên thành lập và quy định trách nhiệm, quyền hạn, thời 

hạn hoạt động của hội đồng giải thể. Hội đồng giải thể bao gồm: đại diện hội 

đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên, ban điều hành, đại diện của 

thành viên. 

- Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày đại hội thành viên ra quyết định 

thành lập hội đồng giải thể phải thực hiện các công việc sau: 

+ Thông báo về việc giải thể tới cơ quan nhà nƣớc đã cấp giấy chứng 

nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã; đăng báo địa phƣơng nơi liên hiệp hợp tác xã 

hoạt động trong 03 số liên tiếp về việc giải thể; 

+ Thông báo tới tổ chức, cá nhân có quan hệ kinh tế với liên hiệp hợp tác 

xã về thời hạn thanh toán nợ, thanh lý các hợp đồng; thực hiện việc xử lý tài sản, 

vốn của liên hiệp hợp tác xã; 

+ Tiến hành thủ tục chấm dứt hoạt động của các chi nhánh, văn phòng đại 

diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã tại cơ quan đăng ký liên hiệp 

hợp tác xã nơi đã cấp giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, 

địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã. 

Bƣớc 2: Nộp hồ sơ 

- Sau khi hoàn thành việc giải thể, hội đồng giải thể gửi 01 bộ hồ sơ về 

việc giải thể liên hiệp hợp tác xã tới Bộ phận tiếp nhận của Sở Kế hoạch và Đầu 

tƣ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Địa chỉ số 727, QL14, phƣờng 

Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phƣớc. 

- Ngƣời có thẩm quyền cần có bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng 

thực cá nhân (Thẻ căn cƣớc công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu 

Việt Nam còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam; Hộ chiếu nƣớc ngoài hoặc 

giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nƣớc ngoài còn hiệu lực đối với ngƣời nƣớc 

ngoài). 

- Trƣờng hợp đƣợc ủy quyền thì phải có thêm giấy tờ sau: (1) Bản sao hợp 

lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (Thẻ căn cƣớc công dân hoặc 

Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực đối với công dân 

Việt Nam; Hộ chiếu nƣớc ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nƣớc 

ngoài còn hiệu lực đối với ngƣời nƣớc ngoài); (2) Bản sao hợp lệ hợp đồng cung 

cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu 

của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc Văn bản ủy 

quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp 

luật. Văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực. 

Bƣớc 3: Tiếp nhận hồ sơ 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=6964
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- Hồ sơ giải thể tự nguyện liên hiệp hợp tác xã đƣợc tiếp nhận để nhập 

thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã 

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ giải thể tự nguyện liên hiệp hợp tác xã, Phòng 

Đăng ký kinh doanh trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho ngƣời nộp hồ 

sơ. 

Bƣớc 4: Xử lý hồ sơ 

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng 

Đăng ký kinh doanh tiến hành ra xác nhận về việc giải thể của liên hiệp hợp tác 

xã và ra quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã. 

- Liên hiệp hợp tác xã phải nộp lại bản gốc giấy chứng nhận đăng ký liên 

hiệp hợp tác xã khi nhận giấy xác nhận về việc giải thể liên hiệp hợp tác xã và 

quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã. 

- Nếu không thực hiện đăng ký giải thể cho liên hiệp hợp tác xã thì Phòng 

Đăng ký kinh doanh thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho liên hiệp hợp 

tác xã biết. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ  của Sở Kế hoạch 

và Đầu tƣ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.  

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

- Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của ngƣời có thẩm quyền tiến 

hành thủ tục giải thể. Trƣờng hợp đƣợc ủy quyền, phải có thêm: (1) bản sao hợp 

lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của ngƣời đƣợc ủy quyền; (2) bản sao hợp lệ hợp 

đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy 

giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả hoặc 

văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy 

định của pháp luật. Văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực. 

- Thông báo về việc giải thể liên hiệp hợp tác xã; 

- Nghị quyết của đại hội thành viên về việc giải thể liên hiệp hợp tác xã; 

- Biên bản hoàn thành việc giải thể liên hiệp hợp tác xã; 

- Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu của hợp tác xã; 

- Thông báo của cơ quan thuế về hoàn thành nghĩa vụ về thuế; 

- Giấy biên nhận của cơ quan thông tin đại chúng về việc nhận đăng thông 

báo về việc giải thể liên hiệp hợp tác xã hoặc bản in 03 số báo liên tiếp đã đăng 

thông báo về việc giải thể liên hiệp hợp tác xã. 

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ.  

d) Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. 
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đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh 

thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận về việc giải thể 

liên hiệp hợp tác xã.  

h) Lệ phí: Không phí. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Thông báo về việc giải thể liên hiệp hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ 

lục số I-13 Thông tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

Liên hiệp hợp tác xã phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động của các chi 

nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của mình trƣớc khi thực hiện 

thủ tục đăng ký giải thể. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Hợp tác xã ngày 20/11/2012 (Luật Hợp tác xã); 

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số 

điều của Luật Hợp tác xã (Nghị định số 193/2013/NĐ-CP);  

- Thông tƣ số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/05/2014 hƣớng dẫn về đăng 

ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã (Thông tƣ số 

03/2014/TT-BKHĐT); 

- Thông tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tƣ số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình 

hình hoạt động của hợp tác xã (Thông tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT). 

- Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh 

Bình Phƣớc Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký kinh 

doanh đối với hộ gia đình, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bình 

Phƣớc. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục I-13 

TÊN HỢP TÁC XÃ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: …………………. ….. ngày….. tháng….. năm…… 

 

THÔNG BÁO 

Về việc giải thể hợp tác xã 

 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phƣớc 

 

Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa): ...................................................................  

Mã số hợp tác xã/Mã số thuế: .................................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã
3
 

(chỉ kê khai nếu không có mã số hợp tác xã/mã số thuế): ………………..Ngày 

cấp: …../…../……  Nơi cấp: ……………………… 

Thông báo về việc giải thể hợp tác xã nhƣ sau: 

Trường hợp hợp tác xã gửi Quyết định giải thể đến cơ quan đăng ký hợp tác xã 

theo quy định tại Khoản 1 Điều 54 Luật Hợp tác xã thì ghi: 

Quyết định giải thể số:……………………………. ngày…/……../ .....................  

Lý do giải thể:  ........................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

Kính đề nghị ………………………….………(tên cơ quan đăng ký hợp tác xã) 

thông báo tình trạng hợp tác xã đang làm thủ tục giải thể, đăng tải quyết định giải thể 

và phƣơng án giải quyết nợ của hợp tác xã (nếu có) trên Hệ thống thông tin quốc gia 

về đăng ký hợp tác xã. 

Hợp tác xã cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp 

pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này. 

Trường hợp hợp tác xã nộp hồ sơ giải thể đến cơ quan đăng ký hợp tác xã theo 

quy định tại Khoản 4 Điều 54 Luật Hợp tác xã thì ghi: 

Hợp tác xã cam kết đã hoàn thành các khoản nợ, nghĩa vụ thuế, tài sản. Kính đề 

nghị …………………………………..………(tên cơ quan đăng ký hợp tác xã) cập nhật 

tình trạng pháp lý của hợp tác xã trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký hợp tác xã 

sang tình trạng đã giải thể. Hợp tác xã hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về 

tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này. 

 NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  

CỦA HỢP TÁC XÃ 

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)
4
 

 

                                                           
3
 Ghi theo số Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã đƣợc cấp trƣớc ngày Thông tƣ này có hiệu lực thi hành. 

4
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này. 



1344 

 

97. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã. Mã số 

TTHC: 1.005064. 000.00.00.H10. 

a) Trình tự thực hiện: 

Bƣớc 1: Tiếp nhận hồ sơ 

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thay đổi nội dung điều lệ, nội dung 

đăng ký thuế, số lƣợng thành viên, thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát 

hoặc kiểm soát viên thì liên hiệp hợp tác xã gửi thông báo bằng văn bản đến Bộ 

phận tiếp nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh. Địa chỉ số 727, QL14, phƣờng Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phƣớc. 

- Ngƣời đến làm thủ tục nộp bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân 

hoặc hộ chiếu còn hiệu lực. 

- Trƣờng hợp đƣợc ủy quyền thì phải có thêm giấy tờ sau: (1) Bản sao 

hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (Thẻ căn cƣớc công dân hoặc 

Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực đối với công dân 

Việt Nam; Hộ chiếu nƣớc ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nƣớc 

ngoài còn hiệu lực đối với ngƣời nƣớc ngoài); (2) Bản sao hợp lệ hợp đồng cung 

cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu 

của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc Văn bản ủy 

quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp 

luật. Văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực. 

Bƣớc 2: Xử lý hồ sơ (trong thời gian 02 ngày làm việc):  

Phòng Đăng ký kinh doanh giao giấy biên nhận khi nhận thông báo và bổ 

sung vào hồ sơ đăng ký của liên hiệp hợp tác xã. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ  của Sở Kế hoạch 

và Đầu tƣ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.  

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

- Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của ngƣời có thẩm quyền. 

Trƣờng hợp đƣợc ủy quyền, phải có thêm: (1) bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực 

cá nhân của ngƣời đƣợc ủy quyền; (2) bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ 

với tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức 

đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả hoặc văn bản ủy quyền cho cá 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7070
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nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật. Văn bản 

này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực. 

- Giấy thông báo thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã; 

- Nghị quyết của đại hội thành viên hoặc quyết định bằng văn bản của hội 

đồng quản trị về việc thay đổi nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã. 

- Trƣờng hợp thay đổi điều lệ thì liên hiệp hợp tác xã gửi kèm theo bản 

điều lệ của liên hiệp hợp tác xã sau khi thay đổi; 

- Trƣờng hợp thay đổi số lƣợng thành viên thì hợp tác xã gửi kèm theo 

bản danh sách thành viên sau khi thay đổi; 

- Trƣờng hợp thay đổi thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát/kiểm 

soát viên của liên hiệp hợp tác xã thì liên hiệp hợp tác xã gửi kèm theo bản danh 

sách thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát/kiểm soát viên sau khi thay đổi. 

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ. 

đ) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh 

thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bổ sung hồ sơ đăng ký liên 

hiệp hợp tác xã. 

h) Lệ phí: 50.000 đồng/lần cấp (Theo Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND 

ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh Bình Phƣớc). 

Thanh toán lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh hoặc qua dịch vụ bƣu chính công ích hoặc thanh toán trực tuyến 

qua cổng dịch vụ công của tỉnh: (https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn) 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Giấy đề nghị đăng ký nội dung đăng ký liên hiệp hợp tác xã theo mẫu 

quy định tại Phụ lục I-5 Thông tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT. 

- Danh sách thành viên hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục I-3 

Thông tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT (trong trƣờng hợp thay đổi số lƣợng hợp tác 

xã thành viên); 

- Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát 

hoặc kiểm soát viên theo mẫu quy định tại Phụ lục I-4 Thông tƣ số 07/2019/TT-

BKHĐT (trong trƣờng hợp thay đổi thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm 

soát/kiểm soát viên). 
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k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Hợp tác xã ngày 20/11/2012 (Luật Hợp tác xã); 

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số 

điều của Luật Hợp tác xã (Nghị định số 193/2013/NĐ-CP);  

- Thông tƣ số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/05/2014 hƣớng dẫn về đăng 

ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã (Thông tƣ số 

03/2014/TT-BKHĐT); 

- Thông tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tƣ số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình 

hình hoạt động của hợp tác xã (Thông tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT). 

- Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh 

Bình Phƣớc Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký kinh 

doanh đối với hộ gia đình, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bình 

Phƣớc. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục I-5 

 
TÊN HỢP TÁC XÃ 

------- 
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số:............. ...... ngày..... tháng..... năm..... 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã 

 

Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã 

 

Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa): .................................................................   

Mã số hợp tác xã/Mã số thuế: ...............................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác 

xã
1
 (chỉ kê khai nếu không có mã số hợp tác xã/mã số 

thuế):......................................... Ngày cấp:...../...../...... Nơi cấp: ................................  

Hợp tác xã đăng ký thay đổi trên cơ sở (chỉ kê khai trong trường hợp hợp 

tác xã đăng ký thay đổi trên cơ sở tách hợp tác xã hoặc sáp nhập hợp tác xã, đánh 

dấu X vào ô thích hợp): 

- Đăng ký thay đổi trên cơ sở tách hợp tác xã  

- Đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập hợp tác xã  

Thông tin về hợp tác xã đƣợc tách (chỉ kê khai trong trường hợp hợp tác xã 

đăng ký thay đổi trên cơ sở tách hợp tác xã) 

a) Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa): .............................................................  

Mã số hợp tác xã: ..................................................................................................  

b) Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa): .............................................................  

Mã số hợp tác xã: ..................................................................................................  

Thông tin về hợp tác xã bị sáp nhập (chỉ kê khai trong trường hợp hợp tác 

xã đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập hợp tác xã): 

a) Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa):  ............................................................  

Mã số hợp tác xã/Mã số thuế: ...............................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác 

xã
2
 (chỉ kê khai nếu không có mã số hợp tác xã/mã số 

                                                           
1
 Ghi theo số Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã đƣợc cấp trƣớc ngày Thông tƣ này có hiệu lực thi hành. 

2,3
 Ghi theo số Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã đƣợc cấp trƣớc ngày Thông tƣ này có hiệu lực thi hành. 
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thuế):.......................................... Ngày cấp:...../...../...... Nơi cấp: ...............................  

b) Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa): .............................................................  

Mã số hợp tác xã/Mã số thuế: ...............................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác 

xã
3
 (chỉ kê khai nếu không có mã số hợp tác xã/mã số 

thuế):.......................................... Ngày cấp:...../...../...... Nơi cấp: ...............................  

 Đề nghị............................................... (tên cơ quan đăng ký hợp tác xã) 

thực hiện chấm dứt tồn tại đối với hợp tác xã bị sáp nhập và các chi nhánh, văn 

phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã bị sáp nhập. 

 

Hợp tác xã đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã/ 

thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã nhƣ sau: 

(Hợp tác xã chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký/ 
thông báo thay đổi và gửi kèm) 
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ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN HỢP TÁC XÃ 

 

Tên hợp tác xã viết bằng tiếng Việt dự kiến thay đổi (ghi bằng chữ in hoa): ............  

 .....................................................................................................................................  

Tên hợp tác xã viết bằng tiếng nƣớc ngoài dự kiến thay đổi (nếu có): .......................  

 .....................................................................................................................................  

Tên hợp tác xã viết tắt dự kiến thay đổi (nếu có): ......................................................  

 .....................................................................................................................................  
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ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH 

Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn: .....................................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn: .........................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ......................................................  

Tỉnh/Thành phố:  ...............................................................................................  

Điện thoại: ......................................................  Fax (nếu có): ............................  

Email (nếu có): ...............................................  Website (nếu có): .....................  

Đồng thời thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế (Đánh dấu X vào ô vuông 

nếu hợp tác xã thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế tương ứng với địa chỉ trụ sở 

chính). 

 Hợp tác xã cam kết trụ sở hợp tác xã dự định chuyển đến thuộc quyền sở 

hữu/quyền sử dụng hợp pháp của hợp tác xã và đƣợc sử dụng đúng mục đích 

theo quy định của pháp luật. 
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ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH
4 

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp hợp tác 

xã đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh vào danh sách ngành, nghề kinh 

doanh đã đăng ký với cơ quan đăng ký hợp tác xã): 

STT Tên ngành, nghề kinh doanh  

đƣợc bổ sung 

Mã ngành Chi chú 

    

2. Bỏ ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp hợp tác xã đăng 

ký bỏ ngành, nghề kinh doanh khỏi danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng 

ký với cơ quan đăng ký hợp tác xã): 

STT Tên ngành, nghề kinh doanh  

đƣợc bỏ khỏi danh sách đã đăng ký 

Mã ngành Chi chú 

    

3. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trường hợp 

hợp tác xã đăng ký thay đổi nội dung chi tiết của ngành, nghề kinh doanh đã 

đăng ký với cơ quan đăng ký hợp tác xã): 

STT Tên ngành, nghề kinh doanh  

đƣợc sửa đổi chi tiết 

Mã ngành Ghi chú 

    

4. Thay đổi ngành nghề kinh doanh chính (kê khai trong trường hợp hợp 

tác xã đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh chính đã đăng ký với cơ quan 

đăng ký hợp tác xã): 

STT Tên ngành, nghề kinh doanh chính Mã ngành Ghi chú 

    

Lƣu ý:  

Trƣờng hợp hợp tác xã thay đổi ngành, nghề kinh doanh từ ngành này sang 

                                                           
4
 Hợp tác xã có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm; 

- Các ngành, nghề cấm đầu tƣ kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tƣ, Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 

4 về danh mục ngành, nghề đầu tƣ kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tƣ; 

- Đối với ngành, nghề đầu tƣ kinh doanh có điều kiện, hợp tác xã chỉ đƣợc kinh doanh khi có đủ điều kiện theo 

quy định. Danh mục ngành, nghề đầu tƣ kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật 

Đầu tƣ; Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tƣ kinh doanh có điều kiện của 

Luật Đầu tƣ; 

- Cách ghi ngành, nghề kinh doanh thực hiện theo Khoản 5 Điều 1 Thông tƣ này. 
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ngành khác, hợp tác xã kê khai đồng thời tại Mục 1, 2 nêu trên, cụ thể nhƣ sau: 

kê khai ngành, nghề kinh doanh mới tại Mục 1; kê khai ngành, nghề kinh doanh 

cũ tại Mục 2. 

Trƣờng hợp ngành, nghề kinh doanh đƣợc bổ sung hoặc ngành, nghề kinh 

doanh đƣợc bỏ ra khỏi danh sách đã đăng ký là ngành, nghề kinh doanh chính 

của hợp tác xã thì hợp tác xã kê khai đồng thời tại Mục 1 (hoặc Mục 2) và Mục 

4 nêu trên. 
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ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ 

 

Vốn điều lệ đã đăng ký (bằng số, bằng chữ, VNĐ): .............................................  

Vốn điều lệ sau khi thay đổi (bằng số, bằng chữ, VNĐ): .....................................  

Giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền nƣớc ngoài (nếu có): ..................................  

Có hiển thị thông tin về giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền tệ nƣớc ngoài 

trên Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hay không?          Có                 Không  

Thời điểm thay đổi vốn: ........................................................................................  

Hình thức tăng, giảm vốn: ....................................................................................  
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THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐIỀU LỆ/SỐ LƢỢNG THÀNH VIÊN/ 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, KIỂM SOÁT 

VIÊN 

 

1. Trƣờng hợp thay đổi điều lệ thì hợp tác xã gửi kèm theo bản điều lệ của 

hợp tác xã sau khi thay đổi. 

2. Trƣờng hợp thay đổi số lƣợng thành viên thì hợp tác xã gửi kèm theo bản 

Danh sách thành viên sau khi thay đổi. 

(Lƣu ý: Hợp tác xã chỉ kê khai các thành viên mới đƣợc bổ sung hoặc các 

thành viên ra khỏi hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục I-3 ban hành kèm 

theo Thông tƣ này). 

3. Trƣờng hợp thay đổi thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát/kiểm 

soát viên của hợp tác xã thì hợp tác xã gửi kèm theo bản Danh sách thành viên 

hội đồng quản trị, ban kiểm soát/kiểm soát viên sau khi thay đổi theo mẫu quy 

định tại Phụ lục I-4 ban hành kèm theo Thông tƣ này. 
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THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ 

 

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế 

1 Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc) (nếu có): 

Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc):........................................ 

Điện thoại:.............................................................. 

2 Thông tin về Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán (nếu có)
5
: 

Họ và tên Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán:................................. 

Điện thoại:...................................................................... 

3 Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo 
thuế khác địa chỉ trụ sở chính): 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:............... 

Xã/Phƣờng/Thị trấn:............................................ 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:....................... 

Tỉnh/Thành phố:.............................................. 

Điện thoại:..................... Fax (nếu có):................................. 

Email (nếu có):.................................................. 

4 Ngày bắt đầu hoạt động
6
:...../...../....... 

5 Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):  

Hạch toán độc lập  

Hạch toán phụ thuộc  
 

6 Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày...../..... đến ngày...../.....
7 

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán) 

7 Tổng số lao 

động:......................................................................................... 

                                                           
5
 Trƣờng hợp hợp tác xã kê khai hình thức hạch toán là Hạch toán độc lập tại chỉ tiêu 5 thì bắt buộc phải kê khai 

thông tin về Kế toán trƣởng/phụ trách kế toán tại chỉ tiêu 2. 
6
 Trƣờng hợp hợp tác xã đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã sau ngày bắt đầu hoạt động đã kê khai 

thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày hợp tác xã đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã. 
7
 - Trƣờng hợp niên độ kế toán theo năm dƣơng lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12.  

- Trƣờng hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dƣơng lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế 

toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý.  

- Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp. 
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8 Hoạt động theo dự án BOT/ BTO/ BT/ BOO, BLT, BTL, O&M: 

 

Có 

 

Không 
 

9 Phƣơng pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phương pháp)
8
: 

 Khấu trừ  

 Trực tiếp trên GTGT  

 Trực tiếp trên doanh số  

 Không phải nộp thuế GTGT  

10 Thông tin về Tài khoản ngân hàng: 

Tên ngân hàng Số tài khoản ngân hàng 

....................................... ....................................... 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8
 Hợp tác xã căn cứ vào quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và dự kiến hoạt động kinh doanh của hợp 

tác xã để xác định 01 trong 04 phƣơng pháp tính thuế giá trị gia tăng tại chỉ tiêu này. 
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ĐĂNG KÝ 

THAY ĐỔI ĐỔI NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

 

Đăng ký thay đổi ngƣời đại diện theo pháp luật với các nội dung sau: 

Ngƣời đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi: 

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa): ....................... Giới tính: ...................................  

Chức danh: ............................................................................................................  

Sinh ngày:  .......... / ...... / .........  Dân tộc: .................  Quốc tịch: ...........................  

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:  

      Chứng minh nhân dân  Căn cƣớc công dân 

      Hộ chiếu  Loại khác (ghi rõ):............ 

Số giấy tờ chứng thực cá 

nhân:............................................................................. 

Ngày cấp:..../..../.... Nơi cấp:......................... Ngày hết hạn (nếu 

có):.../.../.......... 

Nơi đăng ký hộ khẩu thƣờng trú: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn: .........................................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn: .............................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ..........................................................  

Tỉnh/Thành phố: ...................................................................................................  

Quốc gia: ...............................................................................................................  

Chỗ ở hiện tại: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn: .........................................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn: .............................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ..........................................................  

Tỉnh/Thành phố: ...................................................................................................  

Quốc gia: ...............................................................................................................  

Điện thoại (nếu có): ...........................................  Fax (nếu có): ............................  

Email (nếu có):......................................................................................................  

Đề nghị................................................... (tên cơ quan đăng ký hợp tác xã) 

cập nhật thông tin về Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Danh sách Hội đồng quản 

trị trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký hợp tác xã. 
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THÔNG BÁO BỔ SUNG, CẬP NHẬT THÔNG TIN  

ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ 
 

 

Bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hợp tác xã nhƣ sau: 

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

 .....................................................................................................................................  

Hợp tác xã xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính 

hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Giấy đề nghị này và các tài liệu 

đƣợc gửi kèm theo. 

 

 

 
NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA HỢP TÁC XÃ 

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)
9 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này. 

Trƣờng hợp hợp tác xã thay đổi ngƣời đại diện theo pháp luật hoặc thay đổi nhiều nội dung đăng ký hợp tác xã, 

trong đó có thay đổi ngƣời đại diện theo pháp luật thì ngƣời ký thông báo là Chủ tịch hội đồng quản trị mới đƣợc 

bầu. 
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Phụ lục I-3 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỢP TÁC XÃ  

S

T

T 

Tên 

thành 

viên 

Ngày, 

tháng, 

năm sinh 

đối với 

thành 

viên là cá 

nhân, 

ngƣời đại 

diện hợp 

pháp của 

hộ gia 

đình 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Chỗ ở 

hiện tại 

đối với 

thành 

viên là cá 

nhân, 

ngƣời đại 

diện hợp 

pháp của 

hộ gia 

đình 

Nơi đăng 

ký hộ 

khẩu 

thƣờng trú 

đối với cá 

nhân; địa 

chỉ trụ sở 

chính đối 

với tổ 

chức 

Số, ngày, cơ quan cấp 

Chứng minh nhân 

dân/Căn cƣớc công dân 

hoặc Hộ chiếu đối với 

cá nhân; Giấy chứng 

nhận đăng ký doanh 

nghiệp (hoặc các giấy 

chứng nhận tƣơng 

đƣơng) đối với doanh 

nghiệp; Quyết định 

thành lập đối với tổ 

chức 

Vốn góp Thời 

điểm 

hoàn 

thành 

góp 

vốn 

Mã số dự 

án, ngày 

cấp, cơ 

quan cấp 

Giấy 

chứng 

nhận 

đăng ký 

đầu tƣ 

(nếu có)
 

  

Giá trị phần 

vốn góp 

(bằng số; 

VNĐ và giá 

trị tương 

đương theo 

đơn vị tiền 

nước ngoài, 

nếu có) 

Tỷ lệ 

(%) 

Chữ 

ký 

của 

thành 

viên
1
 

Ghi 

chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

……, ngày……tháng……năm…… 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

 CỦA HỢP TÁC XÃ 

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)
2
 

 

                                                           
1
 Trƣờng hợp thành viên là tổ chức thì chữ ký là của ngƣời đại diện theo pháp luật của tổ chức. 

2
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này. Trƣờng hợp thành lập mới thì không cần đóng dấu. 
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Phụ lục I-4 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC (TỔNG GIÁM ĐỐC),  

BAN KIỂM SOÁT, KIỂM SOÁT VIÊN HỢP TÁC XÃ 

STT Họ và 

tên 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Giới tính Quốc tịch Dân tộc Chỗ ở hiện tại Nơi đăng ký hộ 

khẩu thƣờng trú 

Số, ngày, cơ quan cấp 

chứng minh nhân 

dân/căn cƣớc công dân 

hoặc hộ chiếu  

Chức danh Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

D. Danh sách Hội đồng quản trị 

1           

2           

E. Giám đốc (Tổng Giám đốc) 

           

F. Danh sách Ban kiểm soát (kiểm soát viên) 

1           

2           

 ……, ngày…. tháng…. năm… 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA HỢP TÁC XÃ 

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)
1 

                                                           
1
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này. Trƣờng hợp thành lập mới thì không phải đóng dấu. 



1361 

 

98. Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp 

của liên hiệp hợp tác xã. Mã số TTHC: 1.005124. 000.00.00.H10. 

a) Trình tự thực hiện: 

Bƣớc 1: Tiếp nhận hồ sơ 

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ khi góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh 

nghiệp của liên hiệp hợp tác xã thì liên hiệp hợp tác xã phải thông báo bằng văn 

bản đến Bộ phận tiếp nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tại Trung tâm Phục vụ 

hành chính công tỉnh. Địa chỉ số 727, QL14, phƣờng Tân Bình, thành phố Đồng 

Xoài, tỉnh Bình Phƣớc. 

- Ngƣời đến làm thủ tục nộp bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân hoặc 

hộ chiếu còn hiệu lực. 

- Trƣờng hợp đƣợc ủy quyền thì phải có thêm giấy tờ sau: (1) Bản sao hợp lệ 

một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (Thẻ căn cƣớc công dân hoặc Chứng 

minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam; 

Hộ chiếu nƣớc ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nƣớc ngoài còn hiệu 

lực đối với ngƣời nƣớc ngoài); (2) Bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ với 

tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho 

cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc Văn bản ủy quyền cho cá nhân 

thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật. Văn bản này 

không bắt buộc phải công chứng, chứng thực. 

Bƣớc 2: Xử lý hồ sơ:  

Phòng Đăng ký kinh doanh giao giấy biên nhận khi nhận thông báo và bổ 

sung vào hồ sơ đăng ký của liên hiệp hợp tác xã. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ  của Sở Kế hoạch và 

Đầu tƣ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.   

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

- Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của ngƣời có thẩm quyền. 

Trƣờng hợp đƣợc ủy quyền, phải có thêm: (1) bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực 

cá nhân của ngƣời đƣợc ủy quyền; (2) bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ 

với tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó 

cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả hoặc văn bản ủy quyền cho cá nhân 

thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật. Văn bản này 

không bắt buộc phải công chứng, chứng thực; 

- Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của liên 

hiệp hợp tác xã; 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7164
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- Nghị quyết của đại hội thành viên về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập 

doanh nghiệp của liên hiệp hợp tác xã. 

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ. 

đ) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh 

thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bổ sung hồ sơ đăng ký liên hiệp 

hợp tác xã. 

h) Lệ phí: Không phí. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của liên 

hiệp hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục I-6 Thông tƣ số 07/2019/TT-

BKHĐT. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  Không có. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Hợp tác xã ngày 20/11/2012 (Luật Hợp tác xã); 

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số 

điều của Luật Hợp tác xã (Nghị định số 193/2013/NĐ-CP);  

- Thông tƣ số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/05/2014 hƣớng dẫn về đăng ký 

hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã (Thông tƣ số 

03/2014/TT-BKHĐT); 

- Thông tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tƣ số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình 

hoạt động của hợp tác xã (Thông tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT). 

- Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh Bình 

Phƣớc Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký kinh doanh đối 

với hộ gia đình, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bình Phƣớc. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục I-6 

TÊN HỢP TÁC XÃ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: …………………. ….. ngày….. tháng….. năm…… 

 

THÔNG BÁO 

Về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã 

 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phƣớc 

 

Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa):  .........................................................  

Mã số hợp tác xã/Mã số thuế:  ......................................................................  

Số, ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng 

ký hợp tác xã
1
 (chỉ kê khai nếu không có mã số hợp tác xã/mã số 

thuế):………………… Ngày cấp: …../…../…… Nơi cấp:  ...................................  

Hợp tác xã thông báo về việc góp vốn/mua cổ phần/thành lập doanh 

nghiệp của hợp tác xã nhƣ sau: (Hợp tác xã chọn và kê khai vào trang tương 

ứng với nội dung thông báo và gửi kèm) 

 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC GÓP VỐN 

 

1. Doanh nghiệp hợp tác xã góp vốn 

Tên doanh nghiệp:  ........................................................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ..................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số  

doanh nghiệp/mã số thuế): …….….. Ngày cấp: …../…../…..   Nơi cấp:  .............  

2. Số vốn góp:  ..............................................................................................  

 

  

                                                           
1
 Ghi theo số Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã đƣợc cấp trƣớc ngày Thông tƣ này có hiệu lực thi hành. 
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THÔNG BÁO VỀ VIỆC MUA CỔ PHẦN 

 

1. Doanh nghiệp hợp tác xã mua cổ phần 

Tên doanh nghiệp:  ........................................................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ..................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số  

doanh nghiệp/mã số thuế): ………… Ngày cấp: …../…../…..   Nơi cấp:  ............  

2. Số cổ phần: ...............................................................................................  

3. Mệnh giá cổ phần: ...................................................................................  

4. Giá trị số cổ phần đã mua: .....................................................................  

 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP 

1. Doanh nghiệp hợp tác xã thành lập 

Tên doanh nghiệp:  ........................................................................................  

Mã số doanh nghiệp: .....................................................................................  

2. Vốn điều lệ:  .............................................................................................  

 

 

Hợp tác xã cam kết: 

- Việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp hoàn toàn đúng theo 

quy định của pháp luật. 

- Hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, 

trung thực của nội dung Thông báo này. 

 

 

 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  

CỦA HỢP TÁC XÃ 

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)
2
 

                                                           
2
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này. 
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99. Tạm ngừng hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, chi nhánh, văn 

phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã. Mã số TTHC: 

1.005046. 000.00.00.H10. 

a) Trình tự thực hiện: 

Bƣớc 1: Tiếp nhận hồ sơ 

- Khi tạm ngừng hoạt động liên hiệp hợp tác xã, tạm ngừng hoạt động chi 

nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã, liên hiệp 

hợp tác xã gửi thông báo bằng văn bản đến Bộ phận tiếp nhận của Sở Kế hoạch và 

Đầu tƣ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh  (Địa chỉ số 727, QL14, 

phƣờng Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phƣớc) ít nhất 15 ngày trƣớc 

khi tạm ngừng hoạt động. 

- Ngƣời đến làm thủ tục nộp bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân hoặc 

hộ chiếu còn hiệu lực. 

- Trƣờng hợp đƣợc ủy quyền thì phải có thêm giấy tờ sau: (1) Bản sao hợp lệ 

một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (Thẻ căn cƣớc công dân hoặc Chứng 

minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam; 

Hộ chiếu nƣớc ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nƣớc ngoài còn hiệu 

lực đối với ngƣời nƣớc ngoài); (2) Bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ với 

tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho 

cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc Văn bản ủy quyền cho cá nhân 

thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật. Văn bản này 

không bắt buộc phải công chứng, chứng thực. 

Bƣớc 2: Tiếp nhận hồ sơ 

- Phòng Đăng ký kinh doanh giao giấy biên nhận khi nhận thông báo và lƣu 

vào hồ sơ đăng ký của liên hiệp hợp tác xã để theo dõi. 

- Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu vẫn tiếp tục tạm ngừng hoạt động 

thì liên hiệp hợp tác xã phải thông báo tiếp cho Phòng Đăng ký kinh doanh nhƣng 

tổng thời gian tạm ngừng hoạt động liên tiếp không đƣợc quá 01 năm. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích.  

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ  của Sở Kế hoạch và 

Đầu tƣ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.  

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7045
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- Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của ngƣời có thẩm quyền. 

Trƣờng hợp đƣợc ủy quyền, phải có thêm: (1) bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực 

cá nhân của ngƣời đƣợc ủy quyền; (2) bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ 

với tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó 

cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả hoặc văn bản ủy quyền cho cá nhân 

thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật. Văn bản này 

không bắt buộc phải công chứng, chứng thực; 

- Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã, chi 

nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã; 

- Nghị quyết của đại hội thành viên hoặc quyết định bằng văn bản của Hội 

đồng quản trị về việc tạm ngừng hoạt động của liên hiệp hợp tác xã, tạm ngừng 

hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp 

tác xã. 

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh 

thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Lƣu hồ sơ đăng ký liên hiệp hợp 

tác xã. 

h) Lệ phí: Không phí. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã, chi 

nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã theo mẫu 

quy định tại Phụ lục I-10 Thông tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  Không có. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Hợp tác xã ngày 20/11/2012 (Luật Hợp tác xã); 

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số 

điều của Luật Hợp tác xã (Nghị định số 193/2013/NĐ-CP);  

- Thông tƣ số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/05/2014 hƣớng dẫn về đăng ký 

hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã (Thông tƣ số 

03/2014/TT-BKHĐT); 

- Thông tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tƣ số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Kế 
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hoạch và Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình 

hoạt động của hợp tác xã (Thông tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT). 

- Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh Bình 

Phƣớc Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký kinh doanh đối 

với hộ gia đình, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bình Phƣớc. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục I-10 

TÊN HỢP TÁC XÃ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: …………………. ….. ngày….. tháng….. năm…… 

 

THÔNG BÁO 

Về việc tạm ngừng kinh doanh của hợp tác xã, chi nhánh,  

văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã 

 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phƣớc 

 

Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa): ..........................................................  

Mã số hợp tác xã/Mã số thuế: .......................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác 

xã
3
 (chỉ kê khai nếu không có mã số hợp tác xã/mã số thuế): …………………….. 

Ngày cấp: ……/…../……  Nơi cấp: ………………. 

1. Đối với hợp tác xã: 

Thông báo tạm ngừng kinh doanh từ ngày.... tháng.... năm.... cho đến 

ngày.... tháng.... năm....  

Lý do tạm ngừng:  .........................................................................................  

Sau khi hợp tác xã tạm ngừng kinh doanh, đề nghị ………………….…. 

(tên cơ quan đăng ký hợp tác xã) chuyển tình trạng hoạt động của tất cả các chi 

nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã trong Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về đăng ký hợp tác xã sang tình trạng tạm ngừng hoạt động. 

2. Đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh tạm ngừng 

hoạt động: 

Thông báo tạm ngừng hoạt động từ ngày.... tháng.... năm.... cho đến ngày.... 

tháng.... năm.... đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau: 

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in 

hoa)  .........................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

                                                           
3
 Ghi theo số Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã đƣợc cấp trƣớc ngày Thông tƣ này có hiệu lực thi hành. 
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Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh hoặc mã số thuế 

của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:  .......................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh 

doanh (trường hợp không có mã số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh 

doanh hoặc mã số thuế của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh 

doanh):……………….. Ngày cấp: …../…../….. Nơi cấp: ………………… 

Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trường hợp đăng ký tạm ngừng 

hoạt động địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh): 

Tên chi nhánh:  ..............................................................................................  

Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh: ................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh (trường hợp không có mã số chi 

nhánh/mã số thuế của chi nhánh):……………………….. Ngày cấp: …../…../….. 

Nơi cấp: ……………………………………………………………. 

Lý do tạm ngừng:  ......................................................................................... 

 ................................................................................................................................. 

 .................................................................................................................................  

Hợp tác xã cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách 

nhiệm trƣớc pháp luật về nội dung của Thông báo này. 

 

 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA HỢP TÁC XÃ/ 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN CHI NHÁNH 

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)
4
 

                                                           
4
  

- Trƣờng hợp tạm ngừng kinh doanh đối với hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trực 

thuộc hợp tác xã, ngƣời đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này. 

- Trƣờng hợp tạm ngừng kinh doanh đối với địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh, ngƣời đại diện theo pháp 

luật của hợp tác xã hoặc ngƣời đại diện chi nhánh ký trực tiếp vào phần này. 
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100. Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm 

kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã. Mã số TTHC: 1.005283. 000.00.00.H10. 

a) Trình tự thực hiện: 

Bƣớc 1: Tiếp nhận hồ sơ 

- Trƣờng hợp chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm 

kinh doanh ở trong nƣớc, liên hiệp hợp tác xã gửi 01 bộ hồ sơ thông báo đến Bộ 

phận tiếp nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh. Địa chỉ số 727, QL14, phƣờng Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phƣớc.  

- Trƣờng hợp chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm 

kinh doanh ở nƣớc ngoài thì liên hiệp hợp tác xã phải thực hiện theo quy định 

pháp luật của nƣớc đó. Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày đƣợc cơ quan 

có thẩm quyền của nƣớc ngoài xác nhận việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh, 

văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, liên hiệp hợp tác xã phải thông báo bằng 

văn bản cho Phòng Đăng ký kinh doanh đã cấp giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp 

hợp tác xã, nơi liên hiệp hợp tác xã đặt trụ sở chính để bổ sung vào hồ sơ đăng ký 

liên hiệp hợp tác xã. Kèm theo thông báo là bản sao giấy xác nhận về việc chấm 

dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh do cơ quan có 

thẩm quyền của nƣớc ngoài cấp. 

- Ngƣời đến làm thủ tục nộp bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân hoặc 

hộ chiếu còn hiệu lực. 

- Trƣờng hợp đƣợc ủy quyền thì phải có thêm giấy tờ sau: (1) Bản sao hợp lệ 

một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (Thẻ căn cƣớc công dân hoặc Chứng 

minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam; 

Hộ chiếu nƣớc ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nƣớc ngoài còn hiệu 

lực đối với ngƣời nƣớc ngoài); (2) Bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ với 

tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho 

cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc Văn bản ủy quyền cho cá nhân 

thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật. Văn bản này 

không bắt buộc phải công chứng, chứng thực. 

- Phòng Đăng ký kinh doanh giao giấy biên nhận khi nhận hồ sơ hợp lệ và ra 

xác nhận về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm 

kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã. 

Bƣớc 2: Xử lý hồ sơ 

- Trƣờng hợp chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đặt tại 

huyện hoặc tỉnh, thành phố khác với nơi liên hiệp hợp tác xã đặt trụ sở chính thì 

trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc giấy xác nhận về việc chấm 

dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, liên hiệp 

hợp tác xã phải thông báo bằng văn bản cho Phòng Đăng ký kinh doanh đã cấp 

giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã, nơi liên hiệp hợp tác xã đặt trụ sở 

chính để bổ sung vào hồ sơ đăng ký liên hiệp hợp tác xã. Kèm theo thông báo là 

bản sao giấy xác nhận về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7454
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địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công.  

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ  của Sở Kế hoạch và 

Đầu tƣ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.  

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

- Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của ngƣời có thẩm quyền. 

Trƣờng hợp đƣợc ủy quyền, phải có thêm: (1) bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực 

cá nhân của ngƣời đƣợc ủy quyền; (2) bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ 

với tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó 

cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả hoặc văn bản ủy quyền cho cá nhân 

thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật. Văn bản này 

không bắt buộc phải công chứng, chứng thực; 

- Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa 

điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã; 

- Nghị quyết của đại hội thành viên về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, 

văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã; 

- Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu của chi nhánh, văn 

phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. 

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ. 

d) Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh 

thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận về việc chấm dứt 

hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác 

xã. 

h) Lệ phí: Không phí. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa 

điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục I-11 

Thông tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT; 

- Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa 

điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã ở nƣớc ngoài theo mẫu quy định tại Phụ 

lục I-12 Thông tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT (trƣờng hợp chấm dứt hoạt động chi 

nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã ở nƣớc 



1372 

 

ngoài). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Hợp tác xã ngày 20/11/2012 (Luật Hợp tác xã); 

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số 

điều của Luật Hợp tác xã (Nghị định số 193/2013/NĐ-CP);  

- Thông tƣ số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/05/2014 hƣớng dẫn về đăng ký 

hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã (Thông tƣ số 

03/2014/TT-BKHĐT); 

- Thông tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Thông tƣ số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình 

hoạt động của hợp tác xã (Thông tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT). 

- Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh Bình 

Phƣớc Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký kinh doanh đối 

với hộ gia đình, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bình Phƣớc. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục I-11 

TÊN HỢP TÁC XÃ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: …………………. ….. ngày….. tháng….. năm…… 

 

 THÔNG BÁO 

Về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm  

kinh doanh của hợp tác xã 

 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phƣớc 

 

Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa): ..........................................................  

Mã số hợp tác xã/Mã số thuế: .......................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác 

xã
5
 (chỉ kê khai nếu không có mã số hợp tác xã/mã số thuế): ………………… 

Ngày cấp: ……/……/……. Nơi cấp: …………………. 

Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm 

kinh doanh của hợp tác xã sau: 

1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ 

in hoa):  ........................................................................................................  

Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh hoặc mã số thuế 

của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:  .......................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh 

doanh (trường hợp không có mã số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh 

doanh hoặc mã số thuế của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh): 

 .................................................................................................................................  

2. Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: 

Số nhà, đƣờng phố/xóm/ấp/thôn:  ......................................................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  .........................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ......................................  

Tỉnh/Thành phố:  ................................................................................  

Điện thoại (nếu có):……………………….. Fax (nếu có):  ..............  

                                                           
5
 Ghi theo số Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã đƣợc cấp trƣớc ngày Thông tƣ này có hiệu lực thi hành. 
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Email (nếu có): ……………..Website (nếu có): ………………………….. 

3. Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trường hợp chấm dứt hoạt 

động của địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh): 

Tên chi nhánh:  ..............................................................................................  

Địa chỉ chi nhánh:  ........................................................................................  

Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh: ................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh (trường hợp không có mã số chi 

nhánh/mã số thuế của chi nhánh):  .........................................................................  

Ngày cấp:  ...... / ...... / ....... Nơi cấp:  ..............................................................  

4. Lý do chấm dứt hoạt động: ....................................................................  

 .......................................................................................................................  

Hợp tác xã cam kết sẽ chịu trách nhiệm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa 

vụ tài sản khác của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh và hoàn 

toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của 

nội dung Thông báo này. 

 

 

 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA HỢP TÁC XÃ/ 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN CHI NHÁNH 

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)
6
 

 

                                                           
6
  

- Trƣờng hợp chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh trực thuộc hợp tác xã, 

ngƣời đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này. 

- Trƣờng hợp chấm dứt hoạt động đối với địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh, ngƣời đại diện theo pháp luật 

của hợp tác xã hoặc ngƣời đại diện chi nhánh ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục I-12 

TÊN HỢP TÁC XÃ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: …………………. ….. ngày….. tháng….. năm…… 

THÔNG BÁO 

Về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện,  

địa điểm kinh doanh của hợp tác xã ở nƣớc ngoài 

 

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh Bình Phƣớc 

 

Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa): ..........................................................  

Mã số hợp tác xã/Mã số thuế: .......................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hợp 

tác xã
1
 (chỉ kê khai nếu không có mã số hợp tác xã/mã số 

thuế): ………………… Ngày cấp: ……/……/……. Nơi cấp: …………………. 

Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa 

điểm kinh doanh sau: 

1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng 

chữ in hoa):  ............................................................................................................  

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết bằng tiếng 

nƣớc ngoài (nếu có):  ...............................................................................................  

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết tắt (nếu có):  .  

……………………………………………………………………………………. 

2. Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:  

 .......................................................................................................................  

Điện thoại (nếu có):  ...................................... Fax (nếu có):  ........................  

Email (nếu có):  .............................................. Website (nếu có):  .................  

3. Số Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh/văn phòng đại diện/địa 

điểm kinh doanh hoặc giấy tờ tƣơng đƣơng khác:  ...........................................  

Do (tên cơ quan nước ngoài cấp): ………………cấp ngày:...../…../......... 

Hợp tác xã cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính 

hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này. 

 

 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA HỢP TÁC XÃ 

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)
2
 

 

                                                           
1
 Ghi theo số Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã đƣợc cấp trƣớc ngày Thông tƣ này có hiệu lực thi hành. 

2
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này. 
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101. Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã. Mã số 

TTHC: 2.002125. 000.00.00.H10. 

a) Trình tự thực hiện: 

Bƣớc 1: Tiếp nhận hồ sơ 

- Liên hiệp hợp tác xã có nhu cầu đổi giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp 

hợp tác xã nhƣng không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, 

liên hiệp hợp tác xã nộp giấy đề nghị kèm theo bản chính Giấy chứng nhận đăng 

ký liên hiệp hợp tác xã hoặc bản chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 

đƣợc cấp trƣớc đây và bản chính Giấy chứng nhận đăng ký thuế tại Bộ phận tiếp 

nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. 

Địa chỉ số 727, QL14, phƣờng Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình 

Phƣớc. 

- Liên hiệp hợp tác xã lựa chọn ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống 

ngành kinh tế Việt Nam để ghi ngành, nghề kinh doanh trong Giấy đề nghị cấp 

đổi Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã. 

- Phòng Đăng ký kinh doanh hƣớng dẫn và ghi nhận ngành, nghề kinh 

doanh của liên hiệp hợp tác xã vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký hợp tác 

xã. 

- Phòng Đăng ký kinh doanh giao giấy biên nhận khi nhận hồ sơ hợp lệ 

cho liên hiệp hợp tác xã hoặc ngƣời nộp hồ sơ. 

Bƣớc 2: Xử lý hồ sơ 

- Phòng Đăng ký kinh doanh thực hiện việc cấp giấy chứng nhận đăng ký 

cho liên hiệp hợp tác xã.  

b) Cách thức thực hiện: 

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích.  

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ  của Sở Kế hoạch 

và Đầu tƣ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.  

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

- Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của ngƣời có thẩm quyền. 

Trƣờng hợp đƣợc ủy quyền, phải có thêm: (1) bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực 

cá nhân của ngƣời đƣợc ủy quyền; (2) bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ 

với tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức 

đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả hoặc văn bản ủy quyền cho cá 

nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật. Văn bản 

này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực; 

- Giấy đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã; 

- Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã hoặc bản chính 

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đƣợc cấp trƣớc đây và bản chính Giấy 

chứng nhận đăng ký thuế  

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7452
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* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ hợp 

lệ. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Phòng Đăng ký kinh doanh 

thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký liên 

hiệp hợp tác xã. 

h) Lệ phí: 50.000 đồng/lần cấp (Theo Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND 

ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh Bình Phƣớc). 

Thanh toán lệ phí đăng ký doanh nghiệp tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh hoặc qua dịch vụ bƣu chính công ích hoặc thanh toán trực tuyến qua 

cổng dịch vụ công của tỉnh: (https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn) 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Giấy đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký liên hiệp hợp tác xã theo 

mẫu quy định tại Phụ lục I-17 Thông tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Hợp tác xã ngày 20/11/2012 (Luật Hợp tác xã); 

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số 

điều của Luật Hợp tác xã (Nghị định số 193/2013/NĐ-CP);  

- Thông tƣ số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/05/2014 hƣớng dẫn về đăng 

ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã (Thông tƣ số 

03/2014/TT-BKHĐT); 

- Thông tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tƣ số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình 

hình hoạt động của hợp tác xã (Thông tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT). 

- Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh Bình 

Phƣớc Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký kinh doanh đối 

với hộ gia đình, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bình Phƣớc. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục I-17 

TÊN HỢP TÁC XÃ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: …………………. ….. ngày….. tháng….. năm…… 

GIẤY ĐỀ NGHỊ 

Cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã 

Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã 

Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa): ..........................................................  

Mã số hợp tác xã/mã số thuế: .......................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hợp 

tác xã
1 

(chỉ kê khai nếu không có mã số hợp tác xã/mã số 

thuế): …………………. Ngày cấp: ….../……/……  Nơi cấp: …………………. 

Đề nghị đƣợc cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã theo quy 

định tại Thông tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT ngày  08/4/2019 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tƣ số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt 

động của hợp tác xã.  

Trong Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã mới, đề nghị cập nhật, bổ 

sung mã ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam đối với 

những ngành, nghề kinh doanh mà hợp tác xã đã đăng ký kinh doanh nhƣ sau
2
:  

STT Tên ngành, nghề kinh 

doanh 

Mã ngành Ngành, nghề kinh doanh 

chính  

(đánh dấu X để chọn một 

trong các ngành, nghề đã 

kê khai) 

    

Hợp tác xã cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp 

pháp, chính xác, trung thực của nội dung Giấy đề nghị này. 

 

 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  

CỦA HỢP TÁC XÃ 

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)
3
 

                                                           
1 Ghi theo số Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã đƣợc cấp trƣớc ngày Thông tƣ này có hiệu lực thi hành. 
2 Hợp tác xã có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm; 

- Các ngành, nghề cấm đầu tƣ kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tƣ, Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh 

mục ngành, nghề đầu tƣ kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tƣ; 

- Đối với ngành, nghề đầu tƣ kinh doanh có điều kiện, hợp tác xã chỉ đƣợc kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. 

Danh mục ngành, nghề đầu tƣ kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tƣ, Luật sửa đổi, 

bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tƣ kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tƣ; 

thực hiện theo Khoản 5 Điều 1 Thông tƣ này. 

- Hợp tác xã đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã theo quy định tại Thông tƣ số 03/2014/TT-BKHĐT không cần 

ghi lại ngành, nghề kinh doanh tại mục này. 
3
 Ngƣời đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này. 
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VII7. LĨNH VỰC VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC 

(ODA) VÀ VIỆN TRỢ KHÔNG HOÀN LẠI KHÔNG THUỘC HỖ TRỢ 

PHÁT TRIỂN CHÍNH THỨC CỦA CÁC CƠ QUAN, TỔ CHỨC, CÁ 

NHÂN NƢỚC NGOÀI DÀNH CHO VIỆT NAM  

102. Lập, thẩm định, quyết định phê duyệt khoản viện trợ là chƣơng 

trình, dự án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc 

hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nƣớc ngoài 

thuộc thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Mã số TTHC: 

2.002333. 000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

* Bƣớc 1: Chủ khoản viện trợ lập văn kiện chƣơng trình, dự án hỗ trợ kỹ 

thuật sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức 

của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nƣớc ngoài.   

* Bƣớc 2: Chủ khoản viện trợ lập trực tuyến văn kiện chƣơng trình, dự 

án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng viện trợ không hoàn lại trên Cổng dịch vụ công hoặc 

gửi văn bản qua dịch vụ bƣu chính công ích, hoặc gửi văn bản trực tiếp cho bộ 

phận tiếp nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công, Địa chỉ, số 727, QL 14, phƣờng Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phƣớc.   

* Bƣớc 3: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ gửi bộ hồ sơ tới Sở Tài chính, Công an 

tỉnh và các sở, ban, ngành có chức năng liên quan ở địa phƣơng để xin ý kiến. 

Trƣờng hợp nội dung khoản viện trợ vƣợt quá thẩm quyền quản lý của địa 

phƣơng, Sở Kế hoạch và Đầu tƣ báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để gửi lấy ý 

kiến của các bộ, ngành có liên quan. Thời gian thực hiện là 9 ngày làm việc. 

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các cơ quan liên quan, Sở Kế hoạch và 

Đầu tƣ đánh giá: 

  + Tính phù hợp của mục tiêu chƣơng trình, dự án với mục tiêu phát 

triển cụ thể của bộ, ngành, địa phƣơng, đơn vị thực hiện và thụ hƣởng chƣơng 

trình, dự án; 

+ Tƣ cách pháp nhân của các bên cung cấp viện trợ và bên tiếp nhận viện 

trợ và tính hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam của các tổ chức, cá 

nhân có liên quan; sự phù hợp giữa mục đích viện trợ và chức năng, nhiệm vụ, 

thẩm quyền của bên tiếp nhận viện trợ; 

+ Khả năng tiếp nhận, tổ chức thực hiện của Chủ khoản viện trợ; Khả 

năng đóng góp đối ứng của phía Việt Nam; 

+ Các nội dung về cơ chế tài chính trong nƣớc đối với viện trợ thuộc 

nguồn thu ngân sách nhà nƣớc; Tính hợp lý trong cơ cấu ngân sách của chƣơng 

trình, dự án dành cho các hạng mục chủ yếu của chƣơng trình, dự án; 

+ Những cam kết, điều kiện tiên quyết và các điều kiện khác của các bên 

tham gia; 

+ Hiệu quả, tác động về kinh tế - xã hội, an ninh, trật tự xã hội, khả năng 

vận dụng kết quả chƣơng trình, dự án vào thực tiễn và tính bền vững của chƣơng 

trình, dự án sau khi kết thúc. 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=236600
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+ Sở Kế hoạch và Đầu tƣ có ý kiến kết luận làm cơ sở để báo cáo Ủy ban 

nhân dân tỉnh. 

* Bƣớc 4: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt chƣơng 

trình, dự án với các nội dung: Tên chƣơng trình, dự án; tên cơ quan chủ quản, 

chủ chƣơng trình, dự án, Bên cung cấp viện trợ, đồng cung cấp viện trợ nƣớc 

ngoài; mục tiêu và kết quả chủ yếu; thời gian và địa điểm thực hiện; tổng vốn 

của chƣơng trình, dự án; cơ chế tài chính trong nƣớc ; phƣơng thức quản lý thực 

hiện. Thời gian thực hiện là 5 ngày làm việc. 

* Bƣớc 5: Ngƣời nộp hồ sơ mang theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết 

quả đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bình Phƣớc để đƣợc hƣớng 

dẫn thực hiện các nghĩa vụ có liên quan (nếu có) và nhận kết quả. Thời gian thực 

hiện là 1/2 ngày làm việc.   

b) Cách thức thực hiện: 

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công.  

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ  của Sở Kế hoạch 

và Đầu tƣ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.  

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thẩm định và trình 

xem xét, quyết định phê duyệt chƣơng trình, dự án 

- Văn bản đề nghị phê duyệt chƣơng trình, dự án; 

- Văn bản nhất trí cung cấp viện trợ của Bên cung cấp viện trợ. 

- Văn kiện chƣơng trình, dự án; 

- Giấy tờ chứng minh tƣ cách pháp nhân (không áp dụng với trƣờng hợp 

Bên cung cấp viện trợ là các cơ quan đại diện ngoại giao, các cơ quan thuộc 

chính phủ, chính quyền địa phƣơng nƣớc ngoài). 

+ Đối với các tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài đã đăng ký tại Việt Nam: 

Bản sao Giấy đăng ký do cơ quan nhà nƣớc Việt Nam có thẩm quyền cấp; 

+ Đối với cá nhân cung cấp viện trợ: Bản sao công chứng hộ chiếu còn 

hiệu lực; 

+ Đối với các bên cung cấp viện trợ khác: Bản sao công chứng giấy tờ 

hợp lệ chứng minh địa vị pháp lý của tổ chức. 

* Số lƣợng hồ sơ: 06 bộ (trong đó có 01 bộ hồ sơ gốc). 

d) Thời hạn giải quyết:  

- Sở Kế hoạch và Đầu tƣ: 10 ngày làm việc. 

- Ủy ban nhân dân tỉnh: 5 ngày làm việc. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

e) Cơ quan thực hiện: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh. 
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- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về chƣơng trình, dự án. 

h) Lệ phí: Không có 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Văn kiện chƣơng trình, dự án theo mẫu tại Phụ lục I kèm theo Nghị định 

số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng viện 

trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân nƣớc ngoài dành cho Việt Nam (có hiệu lực kể từ ngày 

17/9/2020). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): Không có 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ về quản lý 

và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của 

các cơ quan, tổ chức, cá nhân nƣớc ngoài dành cho Việt Nam (có hiệu lực kể từ 

ngày 17/9/2020). 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 

 

  

 

https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-80-2020-nd-cp-su-dung-vien-tro-khong-hoan-lai-co-quan-nuoc-ngoai-danh-cho-viet-nam-6d235.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-80-2020-nd-cp-su-dung-vien-tro-khong-hoan-lai-co-quan-nuoc-ngoai-danh-cho-viet-nam-6d235.html
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PHỤ LỤC I 

NỘI DUNG VĂN KIỆN CHƢƠNG TRÌNH, DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT 

SỬ DỤNG VIỆN TRỢ 

(Kèm theo Nghị định số 80 /2020/NĐ-CP ngày 08/ 7/2020 của Chính phủ) 

(Tên dự án) 

THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ CHƢƠNG TRÌNH, DỰ ÁN 

1. Tên dự án:……………………………………………………… 

2. Mã ngành dự án
[13]

: ……………Mã số dự án[14]:…………..………… 

3. Tên Bên cung cấp viện trợ:………………………………………… 

4. Cơ quan phê duyệt khoản viện trợ: 

a) Địa chỉ liên lạc:….......................................................................……… 

b) Số điện thoại/Fax:…...................................................…............……… 

5. Cơ quan chủ quản: 

a) Địa chỉ liên lạc:….......................................................................……… 

b) Số điện thoại/Fax:……...............................................................……… 

6. Chủ dự án[15]: 

a) Địa chỉ liên lạc:…...................................................................…....…… 

b) Số điện thoại/Fax:…..................................................….............……… 

7. Thời gian dự kiến thực hiện dự án[16]: 

8. Địa điểm thực hiện dự án (ghi rõ tới cấp huyện, nếu có thể áp dụng 

đƣợc): 

9. Tổng vốn của dự án: …………...nguyên tệ, tƣơng đƣơng .............USD 

Trong đó: 

d. Vốn viện trợ không hoàn lại: …………….……….nguyên tệ, tƣơng 

đƣơng……………. USD 

(Theo tỷ giá chuyển đổi do Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam công bố tại 

thời điểm xây dựng Văn kiện chƣơng trình, dự án) 

e. Vốn đối ứng: 

- Tiền mặt: …………...VND tƣơng đƣơng ………USD 

- Hiện vật: tƣơng đƣơng ……VND tƣơng đƣơng ……USD 

f. Vốn do các bên quản lý, thực hiện: 

- Chủ dự án: 

+ Tiền mặt: …………...VND tƣơng đƣơng ………USD 

+ Hiện vật: tƣơng đƣơng ……VND tƣơng đƣơng ……USD 

- Bên tài trợ: 

+ Tiền mặt: …………...VND tƣơng đƣơng ………USD 

https://thukyluat.vn/vb/quyet-dinh-1327-qd-bkhdt-2020-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-vien-tro-khong-hoan-lai-6e32d.html#_ftn13
https://thukyluat.vn/vb/quyet-dinh-1327-qd-bkhdt-2020-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-vien-tro-khong-hoan-lai-6e32d.html#_ftn14
https://thukyluat.vn/vb/quyet-dinh-1327-qd-bkhdt-2020-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-vien-tro-khong-hoan-lai-6e32d.html#_ftn15
https://thukyluat.vn/vb/quyet-dinh-1327-qd-bkhdt-2020-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-vien-tro-khong-hoan-lai-6e32d.html#_ftn16
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+ Hiện vật: tƣơng đƣơng ……VND tƣơng đƣơng ……USD 

d) Vốn viện trợ: 

- Thuộc nguồn thu ngân sách nhà nƣớc 

- Không thuộc nguồn thu ngân sách nhà nƣớc 

10. Mục tiêu và kết quả chủ yếu của dự án 

Khái quát mục tiêu và các kết quả của dự án 

  

         Chủ Dự án ký tên và đóng dấu 
                  (Ngày   tháng  năm) 

  

  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đại diện Bên cung cấp viện trợ ký 

tên và đóng dấu (nếu cần) 
(Ngày   tháng  năm) 
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NỘI DUNG VĂN KIỆN CHƢƠNG TRÌNH, DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT 

I. CĂN CỨ HÌNH THÀNH DỰ ÁN 

1. Cơ sở pháp lý của dự án 

a) Quyết định về chức năng, nhiệm vụ của Chủ dự án, Cơ quan chủ quản 

b) Các văn bản pháp lý liên quan khác. 

2. Bối cảnh của dự án 

a) Mô tả chi tiết vai trò, vị trí và sự cần thiết của dự án trong khung khổ 

quy hoạch, kế hoạch phát triển của lĩnh vực có liên quan và của đơn vị thụ 

hƣởng viện trợ (cơ quan, ngành, lĩnh vực, địa phƣơng). 

b) Nêu các chƣơng trình, dự án tƣơng tự đã và đang thực hiện trong lĩnh 

vực thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan chủ quản và các chƣơng trình, dự án 

đã đƣợc tiếp nhận trong cùng một lĩnh vực để tránh trùng lặp và đảm bảo sự 

phối hợp, chia sẻ kết quả giữa các dự án với nhau nhằm phát huy hiệu quả tối 

đa. 

3. Các vấn đề sẽ đƣợc giải quyết trong khuôn khổ dự án. 

4. Nêu rõ những đối tƣợng thụ hƣởng trực tiếp của dự án. 

II. CƠ SỞ ĐỀ XUẤT BÊN CUNG CẤP VIỆN TRỢ 

1. Mô tả tính phù hợp của mục tiêu dự án với chính sách và định hƣớng 

ƣu tiên của Bên cung cấp viện trợ. 

2. Nêu các điều kiện ràng buộc theo quy định của Bên cung cấp viện trợ 

(nếu có) và khả năng đáp ứng các điều kiện này của phía Việt Nam. 

III. MỤC TIÊU VÀ KẾT QUẢ DỰ KIẾN CỦA DỰ ÁN 

Mô tả đích mà dự án cần đạt đƣợc khi kết thúc để đáp ứng nhu cầu trực 

tiếp của đối tƣợng thụ hƣởng, từ đó đóng góp vào sự phát triển của xã hội, 

ngành, lĩnh vực, địa phƣơng. 

IV. NHỮNG CẤU PHẦN VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA DỰ ÁN 

Mô tả chi tiết kế hoạch thực hiện các cấu phần hoặc tiểu dự án (nếu có) và 

hoạt động tƣơng ứng của dự án theo các nội dung sau: 

1. Mục đích 

2. Các kết quả dự kiến, bao gồm Danh mục hàng hóa (nếu có) 

3. Tổ chức thực hiện 

4. Thời gian bắt đầu và kết thúc 

5. Dự kiến nguồn lực 

V. NGÂN SÁCH DỰ ÁN 

1. Tổng vốn của dự án: … nguyên tệ, tƣơng đƣơng …..USD 

Trong đó: 

a) Vốn viện trợ không hoàn lại:….nguyên tệ, tƣơng đƣơng…. USD 
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(Theo tỷ giá chuyển đổi do Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam công bố tại 

thời điểm xây dựng Văn kiện dự án) 

b) Vốn đối ứng:…………...VND tƣơng đƣơng với…………….. USD 

Trong đó: 

- Hiện vật: tƣơng đƣơng……….. VND    

- Tiền mặt:………VND 

c) Vốn do các bên quản lý, thực hiện: 

- Chủ dự án: 

+ Tiền mặt: …………...VND tƣơng đƣơng ………USD 

+ Hiện vật: tƣơng đƣơng ……VND tƣơng đƣơng ……USD 

- Bên tài trợ: 

+ Tiền mặt: …………...VND tƣơng đƣơng ………USD 

+ Hiện vật: tƣơng đƣơng ……VND tƣơng đƣơng ……USD 

d) Vốn viện trợ: 

- Thuộc nguồn thu ngân sách nhà nƣớc 

- Không thuộc nguồn thu ngân sách nhà nƣớc 

2. Cơ cấu vốn theo: dịch vụ tƣ vấn (ƣớc tính tỷ trọng chuyên gia trong 

nƣớc/chuyên gia quốc tế), đào tạo (trong nƣớc, nƣớc ngoài); thiết bị và vật tƣ 

(trong nƣớc, nhập khẩu), kinh phí tạo lập các quỹ triển khai hoạt động trong dự 

án (nếu có), các chi phí quản lý; chi phí theo dõi và đánh giá dự án, kiểm toán 

dự án và các chi phí khác. 

3. Cơ chế tài chính áp dụng: 

a) Cơ chế tài chính áp dụng đối với vốn viện trợ 

b) Cơ chế tài chính áp dụng đối với vốn đối ứng 

- Vốn ngân sách nhà nƣớc cấp phát………VND (... %) tổng vốn đối ứng 

(Trong đó: vốn ngân sách trung ƣơng ............….... %, vốn ngân sách địa 

phƣơng….... %) 

- Vốn của cơ quan chủ quản…………VND (... %) tổng vốn đối ứng 

- Vốn tự cân đối của chủ dự án………VND (... %) tổng vốn đối ứng 

- Vốn đóng góp của các đối tƣợng thụ hƣởng (nếu có)….....VND (... 

%)  tổng vốn đối ứng. 

VI. CÁC QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 

1. Hình thức giải ngân (qua kho bạc, tài khoản đặc biệt hay tài khoản tạm 

ứng…) 

2. Tổ chức công tác kế toán, thanh quyết toán 

3. Trách nhiệm quản lý vốn (mở tài khoản, chủ tài khoản…) 

4. Kiểm toán dự án 
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VII. TỔ CHỨC QUẢN LÝ THỰC HIỆN DỰ ÁN 

1. Cơ cấu tổ chức 

2. Hoạt động của Ban quản lý dự án 

VIII. THEO DÕI VÀ ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN 

1. Xây dựng kế hoạch theo dõi, đánh giá thực hiện dự án 

2. Xây dựng chi tiết kế hoạch đánh giá tình hình thực hiện dự án 

a) Đánh giá ban đầu 

b) Đánh giá giữa kỳ 

c) Đánh giá kết thúc 

3. Chế độ kiểm tra, báo cáo của dự án 

4. Cơ chế báo cáo 

Tuân theo quy định tại Nghị định số  80/2020/NĐ-CP ngày  08 tháng 7 

năm 2020.   

IX. ĐÁNH GIÁ TÍNH BỀN VỮNG CỦA DỰ ÁN SAU KHI KẾT 

THÚC 

Đánh giá tính bền vững của dự án trên các phƣơng diện: 

1. Bền vững về kết quả: kết quả của dự án đƣợc duy trì và phát triển sau 

khi dự án kết thúc. 

2. Bền vững về tổ chức: cơ cấu tổ chức, nguồn nhân lực của dự án đƣợc 

đảm bảo để có thể tiếp tục sau khi dự án kết thúc. 

3. Bền vững về tài chính: sau khi hết khoản viện trợ, các hoạt động của dự 

án có thể tự tạo ra kinh phí để tiếp tục các hoạt động cần thiết khác. 

4. Bền vững về môi trƣờng: môi trƣờng tự nhiên quanh khu vực thực hiện 

dự án đƣợc bảo tồn sau khi dự án kết thúc. 

 

https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-80-2020-nd-cp-su-dung-vien-tro-khong-hoan-lai-co-quan-nuoc-ngoai-danh-cho-viet-nam-6d235.html
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103.  Lập, thẩm định, quyết định phê duyệt khoản viện trợ là chƣơng 

trình, dự án đầu tƣ sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ 

phát triển chính thức của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nƣớc ngoài thuộc 

thẩm quyền quyết định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Mã số TTHC: 

2.002334. 000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

* Bƣớc 1: Chủ khoản viện trợ lập văn kiện chƣơng trình, dự án đầu tƣ sử 

dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ 

quan, tổ chức, cá nhân nƣớc ngoài. Đối với dự án viện trợ có nội dung đầu tƣ 

công, đầu tƣ xây dựng phải đƣợc xây dựng theo quy định của pháp luật về quản 

lý đầu tƣ công và đầu tƣ xây dựng công trình 

* Bƣớc 2: Chủ khoản viện trợ lập trực tuyến văn kiện chƣơng trình, dự 

án hỗ trợ kỹ thuật sử dụng viện trợ không hoàn lại trên Cổng dịch vụ công hoặc 

gửi văn bản qua dịch vụ bƣu chính công ích, hoặc gửi văn bản trực tiếp cho bộ 

phận tiếp nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công, Địa chỉ, số 727, QL 14, phƣờng Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phƣớc.     

* Bƣớc 3: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ gửi bộ hồ sơ tới Sở Tài chính, Công an 

tỉnh và các sở, ban, ngành có chức năng liên quan ở địa phƣơng để xin ý kiến. 

Trƣờng hợp nội dung khoản viện trợ vƣợt quá thẩm quyền quản lý của địa 

phƣơng, Sở Kế hoạch và Đầu tƣ báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để gửi lấy ý 

kiến của các bộ, ngành có liên quan (thời gian thực hiện là 9 ngày làm việc). 

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các cơ quan liên quan, Sở Kế hoạch và 

Đầu tƣ đánh giá: 

+ Đối với dự án viện trợ có nội dung đầu tƣ công, đầu tƣ xây dựng phải 

theo quy định của pháp luật về quản lý đầu tƣ công và đầu tƣ xây dựng công 

trình. 

+ Tính phù hợp của mục tiêu chƣơng trình, dự án với mục tiêu phát triển 

cụ thể của bộ, ngành, địa phƣơng, đơn vị thực hiện và thụ hƣởng chƣơng trình, 

dự án; 

+ Tƣ cách pháp nhân của các bên cung cấp viện trợ và bên tiếp nhận viện 

trợ và tính hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam của các tổ chức, cá 

nhân có liên quan; sự phù hợp giữa mục đích viện trợ và chức năng, nhiệm vụ, 

thẩm quyền của bên tiếp nhận viện trợ; 

+ Khả năng tiếp nhận, tổ chức thực hiện của Chủ khoản viện trợ; Khả 

năng đóng góp đối ứng của phía Việt Nam; 

+ Các nội dung về cơ chế tài chính trong nƣớc đối với viện trợ thuộc 

nguồn thu ngân sách nhà nƣớc; Tính hợp lý trong cơ cấu ngân sách của chƣơng 

trình, dự án dành cho các hạng mục chủ yếu của chƣơng trình, dự án; 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=236600
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+ Những cam kết, điều kiện tiên quyết và các điều kiện khác của các bên 

tham gia; 

+ Hiệu quả, tác động về kinh tế - xã hội, an ninh, trật tự xã hội, khả năng 

vận dụng kết quả chƣơng trình, dự án vào thực tiễn và tính bền vững của chƣơng 

trình, dự án sau khi kết thúc. 

+ Sở Kế hoạch và Đầu tƣ có ý kiến kết luận làm cơ sở để báo cáo Cơ quan 

chủ quản. 

* Bƣớc 4: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt chƣơng 

trình, dự án với các nội dung: Tên chƣơng trình, dự án; tên cơ quan chủ quản, 

chủ chƣơng trình, dự án, Bên cung cấp viện trợ, đồng cung cấp viện trợ nƣớc 

ngoài; mục tiêu và kết quả chủ yếu; thời gian và địa điểm thực hiện; tổng vốn 

của chƣơng trình, dự án; cơ chế tài chính trong nƣớc ; phƣơng thức quản lý thực 

hiện (thời gian thực hiện là 5 ngày làm việc). 

* Bƣớc 5: Ngƣời nộp hồ sơ mang theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết 

quả đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bình Phƣớc để đƣợc hƣớng 

dẫn thực hiện các nghĩa vụ có liên quan (nếu có) và nhận kết quả (thời gian thực 

hiện là 1/2 ngày làm việc). 

b) Cách thức thực hiện:  

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công.  

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ  của Sở Kế hoạch 

và Đầu tƣ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.  

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thẩm định và trình 

xem xét, quyết định phê duyệt chƣơng trình, dự án 

- Văn bản đề nghị phê duyệt chƣơng trình, dự án; 

- Văn bản nhất trí cung cấp viện trợ của Bên cung cấp viện trợ. 

- Văn kiện chƣơng trình, dự án; 

- Văn kiện chƣơng trình, dự án phải đƣợc xây dựng theo quy định của 

pháp luật về quản lý đầu tƣ công và đầu tƣ xây dựng công trình. 

- Giấy tờ chứng minh tƣ cách pháp nhân (không áp dụng với trƣờng hợp 

Bên cung cấp viện trợ là các cơ quan đại diện ngoại giao, các cơ quan thuộc 

chính phủ, chính quyền địa phƣơng nƣớc ngoài). 

+ Đối với các tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài đã đăng ký tại Việt Nam: 

Bản sao Giấy đăng ký do cơ quan nhà nƣớc Việt Nam có thẩm quyền cấp; 
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+ Đối với cá nhân cung cấp viện trợ: Bản sao công chứng hộ chiếu còn 

hiệu lực; 

+ Đối với các bên cung cấp viện trợ khác: Bản sao công chứng giấy tờ 

hợp lệ chứng minh địa vị pháp lý của tổ chức. 

* Số lƣợng hồ sơ:  06 bộ (trong đó có 01 bộ hồ sơ gốc). 

d) Thời hạn giải quyết: 

- Sở Kế hoạch và Đầu tƣ: 10 ngày làm việc. 

- Ủy ban nhân dân tỉnh: 5 ngày làm việc. 

đ) Cơ quan thực hiện: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về chƣơng trình, dự án. 

h) Lệ phí: Không có 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Văn kiện chƣơng trình, dự án theo mẫu tại Phụ lục II kèm theo Nghị định 

số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng viện 

trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân nƣớc ngoài dành cho Việt Nam (có hiệu lực kể từ ngày 

17/9/2020). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): Không có 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

- Luật Đầu tƣ công số 39/2019/QH14; 

  - Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ về quản lý 

và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của 

các cơ quan, tổ chức, cá nhân nƣớc ngoài dành cho Việt Nam (có hiệu lực kể từ 

ngày 17/9/2020). 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 

 

  

 

 

 

 

https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-80-2020-nd-cp-su-dung-vien-tro-khong-hoan-lai-co-quan-nuoc-ngoai-danh-cho-viet-nam-6d235.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-80-2020-nd-cp-su-dung-vien-tro-khong-hoan-lai-co-quan-nuoc-ngoai-danh-cho-viet-nam-6d235.html
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PHỤ LỤC II 

NỘI DUNG VĂN KIỆN CHƢƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ĐẦU TƢ SỬ DỤNG 

VIỆN TRỢ 

(Kèm theo Nghị định số 80 /2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ) 

(Tên dự án) 

THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ CHƢƠNG TRÌNH, DỰ ÁN 

1. Tên dự án: 

2. Mã ngành dự án[17]: 

3. Tên Bên cung cấp viện trợ: 

4. Cơ quan phê duyệt khoản viện trợ: 

a) Địa chỉ liên lạc:….................................................................………...... 

b) Số điện thoại/Fax:…...................................................................……… 

5. Cơ quan chủ quản: 

a)   Địa chỉ liên lạc:……………….…………………………………….. 

b) Số điện thoại/Fax:……………………………………………..……… 

6. Chủ dự án dự kiến: 

a)   Địa chỉ liên lạc:…………………………………………...………….. 

b) Số điện thoại/Fax:………………………………………………...…… 

7. Thời gian dự kiến thực hiện dự án[18]: 

8. Địa điểm thực hiện dự án: 

9. Tổng vốn của dự án: ……nguyên tệ, tƣơng đƣơng……..USD 

Trong đó: 

a) Vốn viện trợ không hoàn lại: …nguyên tệ, tƣơng đƣơng… USD 

(Theo tỷ giá chuyển đổi do Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam công bố tại 

thời điểm xây dựng Văn kiện dự án) 

b) Vốn đối ứng: 

- Tiền mặt: …………...VND tƣơng đƣơng với…………….. USD 

- Hiện vật: tƣơng đƣơng ……...VND tƣơng đƣơng với……….. USD 

c) Vốn do các bên quản lý, thực hiện: 

- Chủ dự án: 

+ Tiền mặt: …………...VND tƣơng đƣơng ………USD 

+ Hiện vật: tƣơng đƣơng ……VND tƣơng đƣơng ……USD 

- Bên tài trợ: 

+ Tiền mặt: …………...VND tƣơng đƣơng ………USD 

+ Hiện vật: tƣơng đƣơng ……VND tƣơng đƣơng ……USD 

https://thukyluat.vn/vb/quyet-dinh-1327-qd-bkhdt-2020-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-vien-tro-khong-hoan-lai-6e32d.html#_ftn17
https://thukyluat.vn/vb/quyet-dinh-1327-qd-bkhdt-2020-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-linh-vuc-vien-tro-khong-hoan-lai-6e32d.html#_ftn18
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d) Vốn viện trợ: 

- Thuộc nguồn thu ngân sách nhà nƣớc 

- Không thuộc nguồn thu ngân sách nhà nƣớc 

10. Mục tiêu và kết quả chủ yếu của dự án 

Khái quát mục tiêu và các kết quả của dự án 

 

         Chủ Dự án ký tên và đóng dấu 
                  (Ngày   tháng  năm) 

  

  

  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đại diện Bên cung cấp viện trợ ký 

tên và đóng dấu (nếu cần) 
(Ngày   tháng  năm) 
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NỘI DUNG VĂN KIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƢ SỬ DỤNG VỐN VIỆN TRỢ 

I. BỐI CẢNH VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA DỰ ÁN 

1. Mô tả tóm tắt quy hoạch, kế hoạch phát triển của đơn vị thụ hƣởng (cơ 

quan, ngành, lĩnh vực) liên quan đến nội dung của dự án và sự cần thiết, vai trò, 

vị trí của dự án trong quy hoạch, kế hoạch đó. 

2. Khái quát các chƣơng trình, dự án khác đã và đang thực hiện bằng 

những nguồn vốn khác nhau nhằm mục đích hỗ trợ giải quyết các vấn đề có liên 

quan của đơn vị đề xuất dự án. 

3. Khái quát những vấn đề cần giải quyết trong phạm vi của dự án đề 

xuất. 

4. Nêu rõ những đối tƣợng thụ hƣởng trực tiếp của dự án đề xuất. 

II. CƠ SỞ ĐỀ XUẤT BÊN CUNG CẤP VIỆN TRỢ 

1. Tính phù hợp của mục tiêu dự án với chính sách và định hƣớng ƣu tiên 

của Bên cung cấp viện trợ. 

2. Phân tích lý do lựa chọn và lợi thế của Bên cung cấp viện trợ về công 

nghệ, kinh nghiệm quản lý, tƣ vấn chính sách thuộc lĩnh vực đƣợc viện trợ. 

3. Các điều kiện ràng buộc theo quy định của Bên cung cấp viện trợ (nếu 

có) và khả năng đáp ứng các điều kiện này của phía ViệtNam. 

III. CÁC MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN 

1. Mục tiêu dài hạn 

2. Mục tiêu ngắn hạn 

IV. CÁC KẾT QUẢ CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN 

Kết quả dự kiến đạt đƣợc của dự án và các chỉ số đo lƣờng các kết quả đó 

(theo từng cấu phần, hạng mục nếu có). 

V. CẤU PHẦN, HẠNG MỤC, HOẠT ĐỘNG CHỦ YẾU VÀ DỰ 

KIẾN PHÂN BỔ NGUỒN LỰC CỦA DỰ ÁN 

Mô tả tóm tắt các cấu phần, hạng mục, hoạt động chủ yếu theo từng kết 

quả dự kiến của dự án (trong đó nêu rõ từng kết quả theo từng cấu phần, hạng 

mục) và nguồn lực dự kiến tƣơng ứng. 

VI. NGÂN SÁCH CỦA DỰ ÁN 

1. Đối với vốn viện trợ 

Vốn viện trợ:…………nguyên tệ, tƣơng đƣơng………...USD 

2. Đối với vốn đối ứng 

Vốn đối ứng:…………. VND, Trong đó: 

- Hiện vật: tƣơng đƣơng ……….. VND 

- Tiền mặt:………VND 

Nguồn vốn đối ứng đƣợc huy động theo một hoặc một số hình thức sau: 
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a) Vốn ngân sách trung ƣơng cấp phát…………..VND (…%) tổng vốn 

đối ứng 

b) Vốn khác (nêu rõ nguồn vốn): ………………VND (…%)  tổng vốn 

đối ứng 

3. Vốn do các bên quản lý, thực hiện: 

- Chủ dự án: 

+ Tiền mặt: …………...VND tƣơng đƣơng ………USD 

+ Hiện vật: tƣơng đƣơng ……VND tƣơng đƣơng ……USD 

- Bên tài trợ: 

+ Tiền mặt: …………...VND tƣơng đƣơng ………USD 

+ Hiện vật: tƣơng đƣơng ……VND tƣơng đƣơng ……USD 

4 Vốn viện trợ: 

- Thuộc nguồn thu ngân sách nhà nƣớc 

- Không thuộc nguồn thu ngân sách nhà nƣớc 

5. Cơ chế tài chính áp dụng: 

a) Cơ chế tài chính áp dụng đối với vốn viện trợ 

b) Cơ chế tài chính áp dụng đối với vốn đối ứng 

- Vốn ngân sách nhà nƣớc cấp phát………VND (... %) tổng vốn đối ứng 

(Trong đó: vốn ngân sách trung ƣơng ….................... %, vốn ngân 

sách   địa phƣơng…..... ..... %) 

- Vốn của cơ quan chủ quản…………VND (... %) tổng vốn đối ứng 

- Vốn tự cân đối của chủ dự án………VND (... %) tổng vốn đối ứng 

- Vốn đóng góp của các đối tƣợng thụ hƣởng (nếu có)….....VND (... 

%)  tổng vốn đối ứng. 

VII. TỔ CHỨC QUẢN LÝ THỰC HIỆN DỰ ÁN 

Phƣơng thức tổ chức quản lý thực hiện dự án. 

VIII. PHÂN TÍCH SƠ BỘ HIỆU QUẢ DỰ ÁN 

1. Đánh giá hiệu quả trực tiếp đối với đơn vị thực hiện. 

2. Đánh giá tác động kinh tế, xã hội và môi trƣờng đối với ngành, lĩnh vực 

và địa phƣơng. 

3. Đánh giá tính bền vững của dự án sau khi kết thúc. 
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104. Lập, thẩm định, quyết định phê duyệt khoản viện trợ phi dự án 

sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức 

của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nƣớc ngoài thuộc thẩm quyền quyết định 

của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Mã số TTHC: 2.002335. 000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

* Bƣớc 1: Chủ khoản viện trợ lập văn kiện phi dự án sử dụng viện trợ 

không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân nƣớc ngoài. 

* Bƣớc 2: Chủ khoản viện trợ thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công 

hoặc gửi qua dịch vụ bƣu chính công ích hoặc gửi trực tiếp văn bản đề nghị 

phê duyệt chƣơng trình, dự án cho Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Bộ phận tiếp nhận 

của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Địa chỉ 

số 727, QL14, phƣờng Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phƣớc), và 

gửi về cơ quan thẩm định là 1/2 ngày. 

* Bƣớc 3: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ gửi bộ hồ sơ tới Sở Tài chính, Công an 

tỉnh và các sở, ban, ngành có chức năng liên quan ở địa phƣơng để xin ý kiến. 

Trƣờng hợp nội dung khoản viện trợ vƣợt quá thẩm quyền quản lý của địa 

phƣơng, Sở Kế hoạch và Đầu tƣ báo cáo Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để gửi lấy ý 

kiến của các bộ, ngành có liên quan (thời gian thực hiện là 9 ngày làm việc). 

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến của các cơ quan liên quan, Sở Kế hoạch và 

Đầu tƣ đánh giá: 

  + Tính phù hợp của mục tiêu tiếp nhận phi dự án với mục tiêu phát triển 

cụ thể của bộ, ngành, địa phƣơng, đơn vị thực hiện và thụ hƣởng; 

+ Tƣ cách pháp nhân của các bên cung cấp viện trợ và bên tiếp nhận viện 

trợ và tính hợp pháp theo quy định của pháp luật Việt Nam của các tổ chức, cá 

nhân có liên quan; sự phù hợp giữa mục đích viện trợ và chức năng, nhiệm vụ, 

thẩm quyền của bên tiếp nhận viện trợ; 

+ Khả năng tiếp nhận, tổ chức thực hiện của Chủ khoản viện trợ; Khả 

năng đóng góp đối ứng của phía Việt Nam; 

+ Các nội dung về cơ chế tài chính trong nƣớc đối với viện trợ thuộc 

nguồn thu ngân sách nhà nƣớc; 

+ Những cam kết, điều kiện tiên quyết và các điều kiện khác của các bên 

tham gia; 

+ Hiệu quả, tác động về kinh tế - xã hội, an ninh, trật tự xã hội, khả năng 

vận dụng kết quả vào thực tiễn và tính bền vững và hiệu quả của viện trợ phi dự 

án sau khi kết thúc. 

+ Sở Kế hoạch và Đầu tƣ có ý kiến kết luận làm cơ sở để báo cáo Cơ quan 

chủ quản. 

* Bƣớc 4: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt phi dự án 

với các nội dung: Tên phi dự án; tên cơ quan chủ quản, chủ chƣơng trình, dự án, 

Bên cung cấp viện trợ, đồng cung cấp viện trợ nƣớc ngoài; mục tiêu và kết quả 

chủ yếu; thời gian và địa điểm thực hiện; tổng vốn của phi dự án; cơ chế tài 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=236600
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chính trong nƣớc; phƣơng thức quản lý thực hiện (thời gian thực hiện là 5 ngày 

làm việc). 

* Bƣớc 5: Ngƣời nộp hồ sơ mang theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết 

quả đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Bình Phƣớc để đƣợc hƣớng 

dẫn thực hiện các nghĩa vụ có liên quan (nếu có) và nhận kết quả (thời gian thực 

hiện là 1/2 ngày làm việc). 

b) Cách thức thực hiện: 

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công.  

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích.  

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ  của Sở Kế hoạch 

và Đầu tƣ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.  

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về kết quả thẩm định và trình 

xem xét, quyết định phê duyệt phi dự án; 

- Văn bản đề nghị phê duyệt phi dự án; 

- Văn bản nhất trí cung cấp viện trợ của Bên cung cấp viện trợ. 

- Văn kiện phi dự án; 

- Chứng thƣ giám định chất lƣợng hàng hóa đƣợc cấp bởi tổ chức giám 

định hợp pháp và đủ năng lực đƣợc Việt Nam hoặc nƣớc sở tại công nhận. 

Chứng thƣ giám định phải nêu kết luận về chất lƣợng của hàng hóa, thiết bị, 

phƣơng tiện vận tải đạt yêu cầu của tiêu chuẩn Việt Nam hoặc đáp ứng yêu cầu 

của tiêu chuẩn tƣơng đƣơng đƣợc Việt Nam chấp nhận. 

- Đối với khoản viện trợ phi dự án là các phƣơng tiện vận tải đã qua sử 

dụng, cần có thêm các văn bản sau: bản dịch tiếng Việt đã đƣợc công chứng của 

bản đăng ký hoặc Giấy chứng nhận sở hữu phƣơng tiện của Bên cung cấp viện 

trợ; bản dịch tiếng Việt đã đƣợc công chứng của giấy Chứng nhận đăng kiểm 

của cơ quan có thẩm quyền của nƣớc Bên cung cấp viện trợ. Trong trƣờng hợp 

có phƣơng tiện tạm nhập tái xuất thì cần có Giấy Chứng nhận đăng kiểm của cơ 

quan có thẩm quyền của Việt Nam. 

- Giấy tờ chứng minh tƣ cách pháp nhân (không áp dụng với trƣờng hợp 

Bên cung cấp viện trợ là các cơ quan đại diện ngoại giao, các cơ quan thuộc 

chính phủ, chính quyền địa phƣơng nƣớc ngoài). 

+ Đối với các tổ chức phi chính phủ nƣớc ngoài đã đăng ký tại Việt Nam: 

Bản sao Giấy đăng ký do cơ quan nhà nƣớc Việt Nam có thẩm quyền cấp; 

+ Đối với cá nhân cung cấp viện trợ: Bản sao công chứng hộ chiếu còn 

hiệu lực; 

+ Đối với các bên cung cấp viện trợ khác: Bản sao công chứng giấy tờ 

hợp lệ chứng minh địa vị pháp lý của tổ chức. 

* Số lƣợng hồ sơ: 06 bộ (trong đó có 01 bộ hồ sơ gốc). 



1396 

 

d) Thời hạn giải quyết: 

- Sở Kế hoạch và Đầu tƣ: 10 ngày làm việc. 

- Ủy ban nhân dân tỉnh: 5 ngày làm việc. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.  

e) Cơ quan thực hiện: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Thông báo quyết định của Ủy 

ban nhân dân tỉnh về tiếp nhận phi dự án. 

h) Lệ phí: Không có 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Văn kiện phi dự án theo mẫu tại Phụ lục III kèm theo Nghị định 

số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ về quản lý và sử dụng viện 

trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của các cơ quan, tổ 

chức, cá nhân nƣớc ngoài dành cho Việt Nam (có hiệu lực kể từ ngày 

17/9/2020). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): Không có 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính 

Nghị định số 80/2020/NĐ-CP ngày 08/7/2020 của Chính phủ về quản lý 

và sử dụng viện trợ không hoàn lại không thuộc hỗ trợ phát triển chính thức của 

các cơ quan, tổ chức, cá nhân nƣớc ngoài dành cho Việt Nam (có hiệu lực kể từ 

ngày 17/9/2020). 

 

 Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-80-2020-nd-cp-su-dung-vien-tro-khong-hoan-lai-co-quan-nuoc-ngoai-danh-cho-viet-nam-6d235.html
https://thukyluat.vn/vb/nghi-dinh-80-2020-nd-cp-su-dung-vien-tro-khong-hoan-lai-co-quan-nuoc-ngoai-danh-cho-viet-nam-6d235.html
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PHỤ LỤC III 

NỘI DUNG VĂN KIỆN PHI DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN VIỆN TRỢ 

(Kèm theo Nghị định số 80 /2020/NĐ-CP ngày 08/ 7/2020 của Chính phủ) 

(Tên phi dự án) 

VII. Căn cứ tiếp nhận phi dự án 

1. Cơ sở pháp lý của phi dự án 

a) Quyết định về chức năng, nhiệm vụ của Chủ khoản viện trợ, Cơ quan 

chủ quản 

b) Các văn bản pháp lý liên quan khác. 

2. Bối cảnh của dự án 

a) Mô tả chi tiết vai trò, vị trí và sự cần thiết tiếp nhận phi dự án trong 

khung khổ quy hoạch, kế hoạch phát triển của lĩnh vực có liên quan và của đơn 

vị thụ hƣởng viện trợ (cơ quan, ngành, lĩnh vực, địa phƣơng). 

b) Nêu các chƣơng trình, dự án, phi dự án tƣơng tự đã và đang thực hiện 

trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền quản lý của cơ quan chủ quản và các khoản 

viện trợ đãđƣợc tiếp nhận trong cùng một lĩnh vực để tránh trùng lặp và đảm bảo 

sự phối hợp, chia sẻ kết quả nhằm phát huy hiệu quả tối đa. 

3. Nêu rõ những đối tƣợng thụ hƣởng trực tiếp của phi dự án. 

VIII. Cơ sở đề xuất Bên cung cấp viện trợ 

1. Mô tả tính phù hợp 

2. Nêu các điều kiện ràng buộc theo quy định của Bên cung cấp viện trợ 

(nếu có) và khả năng đáp ứng các điều kiện này của phía Việt Nam. 

IX. Mục tiêu tiếp nhận phi dự án 

Mô tả đích cần đạt đƣợc để đáp ứng nhu cầu trực tiếp của đối tƣợng thụ 

hƣởng, từ đó đóng góp vào sự phát triển của xã hội, ngành, lĩnh vực, địa 

phƣơng. 

IV. Các thông số cơ bản của phi dự án 

Mô tả chi tiết về các thông số kỹ thuật, hoặc hoạt động cụ thể của phi dự 

án 

Danh mục hàng hóa (nếu có) 

V. Ngân sách hoặc trị giá viện trợ của phi dự án 

1. Tổng vốn của  phi dự án: …………..USD 

Trong đó: 

c) Vốn viện trợ không hoàn lại:….nguyên tệ, tƣơng đƣơng…. USD 

(theo tỷ giá chuyển đổi do Ngân hàng Nhà nƣớc Việt Nam công bố tại thời điểm 

xây dựng Văn kiện phi dự án) 

d) Vốn đối ứng:…………...VND tƣơng đƣơng với…………….. USD 

Trong đó: 
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- Hiện vật: tƣơng đƣơng……….. VND 

-Tiền mặt:………VND 

2. Nguồn vốn đƣợc huy động theo một hoặc một số các hình thức sau: 

- Vốn ngân sách nhà nƣớc cấp phát………VND (... %) tổng vốn đối ứng 

(trong đó: vốn NS trung ƣơng ….... %, vốn NS địa phƣơng….... %) 

- Vốn của cơ quan chủ quản…………VND (... %)tổng vốn đối ứng 

- Vốn tự cân đối của chủ dự án………VND (... %)tổng vốn đối ứng 

- Vốn đóng góp của các đối tƣợng thụ hƣởng (nếu có)….....VND (... 

%)  tổng vốn đối ứng. 

3 Vốn do các bên quản lý, thực hiện: 

a) Chủ dự án: 

- Tiền mặt: …………...VND tƣơng đƣơng ………USD 

- Hiện vật: tƣơng đƣơng ……VND tƣơng đƣơng ……USD 

b) Bên tài trợ: 

- Tiền mặt: …………...VND tƣơng đƣơng ………USD 

- Hiện vật: tƣơng đƣơng ……VND tƣơng đƣơng ……USD 

4. Vốn viện trợ: 

a) Thuộc nguồn thu ngân sách nhà nƣớc 

b) Không thuộc nguồn thu ngân sách nhà nƣớc 

VI. Các quy định về quản lý phi dự án 

1. Quy định về quản lý tài sản, chuyển giao tài sản 

2. Quy định về chế độ báo cáo  
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VIII. LĨNH VỰC ĐẦU TƢ SỬ DỤNG VỐN HỖ TRỢ PHÁT TRIỂN 

CHÍNH THỨC (ODA) VÀ VỐN VAY ƢU ĐÃI CỦA CÁC NHÀ TÀI TRỢ 

NƢỚC NGOÀI 

105. Lập, thẩm định, quyết định đầu tƣ chƣơng trình, dự án đầu tƣ 

sử dụng vốn ODA, vốn vay ƣu đãi thuộc thẩm quyền của ngƣời đứng đầu 

cơ quan chủ quản. Mã số TTHC: 1.008423.000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

* Đối với chƣơng trình đầu tƣ công do Hội đồng nhân dân quyết định 

chủ trƣơng đầu tƣ: 

- Bƣớc 1: Chủ chƣơng trình nộp trực tuyến hồ sơ trên Cổng dịch vụ công 

hoặc gửi văn bản qua dịch vụ bƣu chính công ích, hoặc gửi văn bản trực tiếp cho 

bộ phận tiếp nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công, Địa chỉ, số 727, QL 14, phƣờng Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phƣớc; 

- Bƣớc 2: Căn cứ chủ trƣơng đầu tƣ đã đƣợc Hội đồng nhân dân quyết 

định, chủ chƣơng trình lập báo cáo nghiên cứu khả thi chƣơng trình và tổ chức 

thẩm định theo quy định của pháp luật trình Ủy ban nhân dân cùng cấp (thông 

qua Sở Kế hoạch và Đầu tƣ). 

- Bƣớc 3: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tổ chức thẩm định các nội dung quy 

định tại khoản 1 Điều 44 và khoản 2 Điều 45 của Luật Đầu tƣ công. 

- Bƣớc 4: Căn cứ ý kiến thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ, chủ 

chƣơng trình hoàn chỉnh báo cáo nghiên cứu khả thi chƣơng trình và dự thảo 

quyết định đầu tƣ chƣơng trình Ủy ban nhân dân xem xét, quyết định. 

- Bƣớc 5: Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi 

chƣơng trình.  

- Bƣớc 6: Ủy ban nhân dân tỉnh gửi kết quả qua Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh để trả kết quả cho chủ chƣơng trình (đồng thời kết quả đƣợc 

đính kèm theo hồ sơ thủ tục hành chính trên phần mềm Dịch vụ công). 

- Bƣớc 7: Bộ phận trả kết quả thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh trả kết quả cho chủ chƣơng trình. 

* Dự án không có cấu phần xây dựng: 

- Bƣớc 1: Căn cứ chủ trƣơng đầu tƣ đã đƣợc cấp có thẩm quyền quyết 

định, chủ đầu tƣ lập báo cáo nghiên cứu khả thi dự án. 

- Bƣớc 2: Chủ đầu tƣ nộp trực tuyến hồ sơ dự án trên Cổng dịch vụ công 

hoặc gửi văn bản qua dịch vụ bƣu chính công ích, hoặc gửi văn bản trực tiếp cho 

bộ phận tiếp nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công, Địa chỉ, số 727, QL 14, phƣờng Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh 

Bình Phƣớc; 

- Bƣớc 3: Bộ phận tiếp nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công gửi hồ sơ dự án về Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. Sở Kế 

hoạch và Đầu tƣ tham mƣu Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Hội đồng thẩm định 
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hoặc giao Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tổ chức thẩm định dự án; 

- Bƣớc 4: Hội đồng thẩm định hoặc Sở Kế hoạch và Đầu tƣ thẩm định các 

nội dung quy định tại khoản 2 Điều 44 và khoản 2 Điều 45 của Luật Đầu tƣ 

công; 

- Bƣớc 5: Căn cứ ý kiến thẩm định, chủ đầu tƣ hoàn chỉnh báo cáo nghiên 

cứu khả thi dự án để trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định đầu tƣ.  

- Bƣớc 6: Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự 

án.  

- Bƣớc 7: Ủy ban nhân dân tỉnh gửi kết quả qua Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh để trả kết quả cho chủ đầu tƣ (đồng thời kết quả đƣợc đính kèm 

theo hồ sơ thủ tục hành chính trên phần mềm Dịch vụ công). 

- Bƣớc 8: Bộ phận trả kết quả thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh trả kết quả cho chủ đầu tƣ. 

* Trình tự lập thẩm định, quyết định đầu tƣ dự án có cấu phần xây 

dựng: Thực hiện theo quy định của pháp luật về xây dựng và các quy định 

khác có liên quan đến quản lý và sử dụng vốn ODA, vốn vay ƣu đãi, trừ dự 

án quan trọng quốc gia.  

* Đối với chƣơng trình, dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ƣu đãi 

của các nhà tài trợ nƣớc ngoài áp dụng cơ chế tài chính trong nƣớc theo 

hình thức cho vay lại, việc lập, thẩm định chƣơng trình, dự án theo quy 

định của Luật Đầu tƣ công và phải đƣợc thẩm định phƣơng án tài chính 

của chƣơng trình, dự án, năng lực tài chính của chủ đầu tƣ theo quy định 

của pháp luật về quản lý nợ công và các quy định khác của pháp luật có 

liên quan.  

b) Cách thức thực hiện: 

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Kế hoạch 

và Đầu tƣ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.  

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ 

- Tờ trình thẩm định chƣơng trình, dự án 

- Báo cáo nghiên cứu khả thi chƣơng trình, dự án 

- Các tài liệu khác có liên quan 

* Số lƣợng hồ sơ: 05 bộ tài liệu 

d) Thời hạn giải quyết: 

Thời gian quyết định đầu tƣ chƣơng trình, dự án kể từ ngày cấp có thẩm 

quyền quyết định đầu tƣ nhận đủ hồ sơ hợp lệ nhƣ sau: 
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- Chƣơng trình đầu tƣ công: Không quá 12 ngày; 

- Dự án nhóm A: Không quá 8 ngày; 

- Dự án nhóm B, C: Không quá 6 ngày. 

đ) Cơ quan thực hiện: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.  

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ, Hội đồng 

thẩm định cơ sở (nếu thành lập). 

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định đầu tƣ chƣơng 

trình, dự án. 

h) Lệ phí: Không có 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai (đính kèm): Không có.  

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): Không có. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đầu tƣ công; 

- Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ về quản 

lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ƣu đãi của nhà 

tài trợ nƣớc ngoài. 

- Quyết định số 40/QĐ-BKHĐT ngày  

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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PHỤ LỤC VII 

MẪU VĂN KIỆN CHƢƠNG TRÌNH, DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT SỬ 

DỤNG VỐN ODA, VỐN VAY ƢU ĐÃI 

(Ban hành kèm theo Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016 

của Chính phủ đƣợc sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 132/2018/NĐ-CP  

ngày 01/10/2018) 

I. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ DỰ ÁN 

1. Tên dự án. 

2. Nhà tài trợ, đồng tài trợ nƣớc ngoài. 

3. Tên và địa chỉ liên lạc của Ủy ban nhân dân tỉnh và chủ dự án. 

4. Thời gian dự kiến thực hiện dự án. 

5. Địa điểm thực hiện dự án. 

II. BỐI CẢNH VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA DỰ ÁN 

1. Sự phù hợp và các đóng góp của dự án vào chiến lƣợc, kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội của quốc gia, quy hoạch phát triển ngành, vùng và địa phƣơng. 

2. Mối quan hệ với các chƣơng trình, dự án khác nhằm hỗ trợ giải quyết các vấn 

đề có liên quan của chƣơng trình, dự án. 

3. Sự cần thiết của dự án (nêu rõ những vấn đề cần giải quyết trong khuôn khổ 

dự án). 

4. Nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật bằng vốn ODA, vốn vay ƣu đãi. 

III. CƠ SỞ ĐỀ XUẤT NHÀ TÀI TRỢ NƢỚC NGOÀI 

Nêu rõ tính phù hợp của dự án với định hƣớng hợp tác và lĩnh vực ƣu tiên của 

nhà tài trợ nƣớc ngoài; điều kiện cung cấp vốn ODA, vốn vay ƣu đãi của nhà tài 

trợ nƣớc ngoài và khả năng đáp ứng của phía Việt Nam. 

IV. MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN 

Nêu rõ các mục tiêu tổng quát và cụ thể của dự án. 

V. MÔ TẢ DỰ ÁN 

Các hợp phần, hoạt động và kết quả chủ yếu của hỗ trợ kỹ thuật; đánh giá khả 

năng vận dụng hỗ trợ kỹ thuật vào thực tế. 

VI. ĐỐI TƢỢNG THỤ HƢỞNG 

Nêu rõ đối tƣợng thụ hƣởng trực tiếp và gián tiếp của dự án. 

VII. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN, GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN 

1. Kế hoạch triển khai các hành động thực hiện trƣớc (nếu có). 

2. Kế hoạch tổng thể và kế hoạch chi tiết thực hiện dự án cho năm đầu tiên. 

3. Kế hoạch giám sát và đánh giá dự án. 

VIII. TỔ CHỨC QUẢN LÝ THỰC HIỆN DỰ ÁN 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-16-2016-nd-cp-quan-ly-su-dung-von-ho-tro-phat-trien-chinh-thuc-oda-von-vay-uu-dai-nuoc-ngoai-2016-306585.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-132-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-16-2016-nd-cp-su-dung-von-vay-uu-dai-380089.aspx
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Nêu rõ hình thức tổ chức quản lý thực hiện; cơ chế phối hợp giữa các bên tham 

gia chuẩn bị thực hiện, thực hiện và quản lý dự án; năng lực tổ chức, quản lý 

thực hiện dự án của chủ dự án. 

IX. TỔNG VỐN DỰ ÁN 

Nêu chi tiết theo từng cấu phần, hạng mục và dòng ngân sách đầu tƣ phát triển, 

hành chính sự nghiệp, bao gồm: 

1. Vốn ODA, vốn vay ƣu đãi (nguyên tệ và quy đổi ra đô la Mỹ). 

2. Vốn đối ứng (đồng Việt Nam và quy đổi ra đô la Mỹ). Nêu rõ nguồn vốn đối 

ứng (ngân sách trung ƣơng, địa phƣơng), giá trị đóng góp bằng hiện vật. Trách 

nhiệm bố trí vốn đối ứng của các cấp ngân sách và các đối tƣợng tham gia thực 

hiện, đối tƣợng thụ hƣởng dự án (nếu có). 

X. ĐIỀU KIỆN RÀNG BUỘC VỀ SỬ DỤNG VỐN ODA, VỐN VAY ƢU 

ĐÃI CỦA NHÀ TÀI TRỢ NƢỚC NGOÀI 

Giải trình về những nội dung quy định tại khoản 4, Điều 6 Nghị định này 

(trƣờng hợp vốn ODA, vốn vay ƣu đãi có ràng buộc). 

XI. CÁC HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN TRƢỚC 

Trên cơ sở các hoạt động thực hiện trƣớc tại Quyết định chủ trƣơng đầu tƣ, trình 

bày cụ thể các hoạt động thực hiện trƣớc theo quy định tại Điều 19 Nghị định 

này./. 
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106. Lập, thẩm định, quyết định, phê duyệt văn kiện dự án hỗ trợ kỹ 

thuật, phi dự án. Mã số TTHC: 2.001991.000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện:  

* Đối với dự án, phi dự án không quy định tại khoản 1 Điều 23 của 

Nghị định 114/2021/NĐ-CP: 

- Bƣớc 1: Chủ đầu tƣ hoặc đơn vị chuẩn bị dự án nộp trực tuyến hồ sơ trên 

Cổng dịch vụ công hoặc gửi văn bản qua dịch vụ bƣu chính công ích, hoặc gửi 

văn bản trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tại Trung 

tâm Phục vụ hành chính công, Địa chỉ, số 727, QL 14, phƣờng Tân Bình, thành 

phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phƣớc; 

- Bƣớc 2: Bộ phận tiếp nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công gửi hồ sơ về Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tham mƣu Ủy 

ban nhân dân tỉnh có văn bản gửi lấy ý kiến Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ, Bộ Tài 

chính, các cơ quan có liên quan kèm theo Văn kiện dự án, phi dự án và các tài 

liệu liên quan khác (nếu có); 

(Trƣờng hợp dự án, phi dự án có quy mô vốn ODA không hoàn lại từ 

200.000 đô la Mỹ trở xuống, ngƣời đứng đầu cơ quan chủ quản phê duyệt 

Văn kiện dự án, phi dự án và không bắt buộc phải lấy ý kiến của các cơ quan 

liên quan). 

- Bƣớc 3: Kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ hợp lệ, các cơ quan đƣợc lấy ý kiến 

có văn bản góp ý về những nội dung của Văn kiện dự án, phi dự án và những 

vấn đề cần thiết có liên quan, trong đó lƣu ý các nội dung: sự cần thiết và các 

mục tiêu, kết quả chủ yếu; nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, cơ chế tài 

chính; điều kiện của nhà tài trợ nƣớc ngoài (nếu có) và khả năng đáp ứng của 

phía Việt Nam. 

- Bƣớc 4: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ chủ trì thẩm định dự án, phi dự án với 

các nội dung gồm: sự phù hợp của dự án, phi dự án với mục tiêu phát triển 

cụ thể của bộ, ngành, địa phƣơng, đơn vị thực hiện và thụ hƣởng; sự phù 

hợp của phƣơng thức tổ chức thực hiện; vốn và khả năng cân đối vốn, cơ chế 

tài chính; tính hợp lý trong cơ cấu ngân sách dành cho các hạng mục chủ 

yếu; cam kết, điều kiện tiên quyết và các điều kiện khác của nhà tài trợ nƣớc 

ngoài và các bên tham gia (nếu có); hiệu quả, khả năng vận dụng kết quả 

vào thực tiễn và tính bền vững sau khi kết thúc; những ý kiến đã đƣợc thống 

nhất hoặc còn khác nhau giữa các bên. 

- Bƣớc 5: Căn cứ kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ, Ủy ban 

nhân dân tỉnh quyết định phê duyệt Văn kiện dự án, phi dự án. 

  Nội dung chính của Quyết định phê duyệt Văn kiện dự án hỗ trợ kỹ 

thuật, phi dự án gồm (i) Tên dự án, phi dự án; (ii) Tên nhà tài trợ, đồng tài trợ 

nƣớc ngoài (nếu có); (iii) Tên cơ quan chủ quản, chủ dự án; (iv) Thời gian, địa 

điểm thực hiện; (v) Mục tiêu, hoạt động và kết quả; (vi) Tổ chức quản lý; (vii) 

Phƣơng thức thực hiện; (viii) Tổng mức vốn và cơ cấu nguồn vốn gồm: Vốn 

ODA không hoàn lại (nguyên tệ và quy đổi ra đồng Việt Nam) và vốn đối ứng 

(đồng Việt Nam); (ix) Các nội dung khác. 

- Bƣớc 6. Sau khi Văn kiện dự án, phi dự án đƣợc phê duyệt, Sở Kế hoạch và 
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Đầu tƣ tham mƣu Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo cho Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ, 

Bộ Tài chính và các cơ quan có liên quan kèm theo Văn kiện dự án, phi dự án đã 

đƣợc phê duyệt có đóng dấu giáp lai của cơ quan chủ quản và các tài liệu liên quan 

để giám sát và phối hợp thực hiện. 

- Bƣớc 7: Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ thông báo chính thức cho nhà tài trợ 

nƣớc ngoài và đề nghị xem xét tài trợ. 

- Bƣớc 8: Ủy ban nhân dân tỉnh gửi kết quả qua Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh để trả kết quả cho chủ đầu tƣ hoặc đơn vị chuẩn bị dự án (đồng 

thời kết quả đƣợc đính kèm theo hồ sơ thủ tục hành chính trên phần mềm Dịch 

vụ công). 

- Bƣớc 9: Bộ phận trả kết quả thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh trả kết quả cho chủ đầu tƣ hoặc đơn vị chuẩn bị dự án. 

* Đối với dự án, phi dự án quy định tại khoản 1 Điều 23 của Nghị định 

114/2021/NĐ-CP:  

Cơ quan chủ quản không tổ chức thẩm định. Ngƣời đứng đầu cơ quan chủ 

quản căn cứ Quyết định chủ trƣơng thực hiện để quyết định phê duyệt Văn kiện 

dự án, phi dự án. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ của Sở Kế hoạch 

và Đầu tƣ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.  

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ 

- Văn bản lấy ý kiến. 

- Văn bản trình phê duyệt Văn kiện dự án, phi dự án của chủ dự án. 

- Dự thảo Văn kiện dự án, phi dự án. 

- Văn bản góp ý của các cơ quan liên quan. 

- Các tài liệu liên quan khác (nếu có) nhƣ: văn bản của nhà tài trợ thống 

nhất với nội dung dự án, phi dự án, thông báo hoặc cam kết xem xét tài trợ, văn 

bản ghi nhớ với nhà tài trợ, báo cáo của đoàn chuyên gia thẩm định thực hiện 

theo yêu cầu của nhà tài trợ. 

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ (Riêng Văn kiện dự án, phi dự án: 08 bộ). 

d) Thời hạn giải quyết: Không quá 14 ngày kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

đ) Cơ quan thực hiện: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh.  

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ  

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 
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g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định phê duyệt văn 

kiện dự án hỗ trợ kỹ thuật, phi dự án. 

h) Lệ phí: Không. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Mẫu Văn kiện dự án, phi dự án thực hiện theo mẫu tại Phụ lục V và Phụ 

lục VI kèm theo Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính 

phủ. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): Không có 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật đầu tƣ công 

- Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ về quản 

lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ƣu đãi của 

nhà tài trợ nƣớc ngoài.  

 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục V 

MẪU VĂN KIỆN DỰ ÁN HỖ TRỢ KỸ THUẬT                                           

SỬ DỤNG VỐN ODA KHÔNG HOÀN LẠI 

(Kèm theo Nghị định số 114 /2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2021 của 
Chính phủ) 

__________ 

I. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ DỰ ÁN 

1. Tên dự án (tiếng Việt và tiếng Anh). 

2. Cơ quan chủ quản, đơn vị đề xuất và chủ dự án (dự kiến): Tên, địa chỉ và 

các thông tin liên quan khác. 

3. Nhà tài trợ và đồng tài trợ nƣớc ngoài (nếu có) dự kiến hỗ trợ thực hiện 

chƣơng trình. 

4. Thời gian dự kiến thực hiện dự án. 

5. Địa điểm thực hiện dự án. 

II. BỐI CẢNH VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA DỰ ÁN 

1. Sự phù hợp và các đóng góp của dự án vào chiến lƣợc, kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội của quốc gia, quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng và 

quy hoạch tỉnh. 

2. Mối quan hệ với các chƣơng trình, dự án khác nhằm hỗ trợ giải quyết 

các vấn đề có liên quan của chƣơng trình, dự án. 

3. Sự cần thiết của dự án (nêu rõ những vấn đề cần giải quyết trong khuôn 

khổ dự án). 

4. Nhu cầu hỗ trợ kỹ thuật bằng vốn ODA không hoàn lại. 

III. CƠ SỞ ĐỀ XUẤT NHÀ TÀI TRỢ NƢỚC NGOÀI 

Nêu rõ tính phù hợp của dự án với định hƣớng hợp tác và lĩnh vực ƣu tiên 

của nhà tài trợ nƣớc ngoài; điều kiện cung cấp vốn ODA không hoàn lại của nhà 

tài trợ nƣớc ngoài và khả năng đáp ứng của phía Việt Nam. 

IV. MỤC TIÊU CỦA DỰ ÁN 

Nêu rõ các mục tiêu tổng quát và cụ thể của dự án. 

V. MÔ TẢ DỰ ÁN 

Các hợp phần, hoạt động và kết quả chủ yếu của hỗ trợ kỹ thuật; đánh giá 

khả năng vận dụng hỗ trợ kỹ thuật vào thực tế. 

VI. ĐỐI TƢỢNG THỤ HƢỞNG 

Nêu rõ đối tƣợng thụ hƣởng trực tiếp và gián tiếp của dự án. 

VII. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN, GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN 

1. Kế hoạch triển khai các hành động thực hiện trƣớc (nếu có). 

2. Kế hoạch tổng thể và kế hoạch chi tiết thực hiện dự án cho năm đầu tiên. 

3. Kế hoạch giám sát và đánh giá dự án. 
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VIII. TỔ CHỨC QUẢN LÝ THỰC HIỆN DỰ ÁN 

Nêu rõ hình thức tổ chức quản lý thực hiện; cơ chế phối hợp giữa các bên 

tham gia chuẩn bị thực hiện, thực hiện và quản lý dự án; năng lực tổ chức, quản 

lý thực hiện dự án của chủ dự án. 

IX. TỔNG VỐN DỰ ÁN 

Nêu chi tiết theo từng cấu phần, hạng mục và dòng ngân sách đầu tƣ phát 

triển, hành chính sự nghiệp, bao gồm: 

1. Vốn ODA không hoàn lại (nguyên tệ và quy đổi ra đô la Mỹ). 

2. Vốn đối ứng (đồng Việt Nam và quy đổi ra đô la Mỹ). Nêu rõ nguồn vốn 

đối ứng (ngân sách trung ƣơng, địa phƣơng), giá trị đóng góp bằng hiện vật. 

Trách nhiệm bố trí vốn đối ứng của các cấp ngân sách và các đối tƣợng tham gia 

thực hiện, đối tƣợng thụ hƣởng dự án (nếu có). 

3. Cơ chế tài chính. 

X. ĐIỀU KIỆN RÀNG BUỘC VỀ SỬ DỤNG VỐN ODA KHÔNG 

HOÀN LẠI CỦA NHÀ TÀI TRỢ NƢỚC NGOÀI (NẾU CÓ) 

Giải trình về những điều kiện ràng buộc về sử dụng vốn ODA không hoàn 

lại của nhà tài trợ nƣớc ngoài (nếu có). 

 

Phụ lục VI 

MẪU VĂN KIỆN PHI DỰ ÁN SỬ DỤNG VỐN ODA KHÔNG HOÀN 

LẠI 

(Kèm theo Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2021 của 
Chính phủ) 

__________ 

I. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ DỰ ÁN 

1. Tên dự án (tiếng Việt và tiếng Anh). 

2. Cơ quan chủ quản, đơn vị đề xuất và chủ dự án (dự kiến): Tên, địa chỉ và 

các thông tin liên quan khác. 

3. Nhà tài trợ và đồng tài trợ nƣớc ngoài (nếu có) dự kiến hỗ trợ thực hiện 

chƣơng trình. 

4. Thời gian dự kiến. 

5. Địa điểm thực hiện. 

II. NHU CẦU VỀ KHOẢN PHI DỰ ÁN 

1. Nêu sự cần thiết và nhu cầu tài trợ đối với phi dự án. 

2. Cơ sở đề xuất nhà tài trợ nƣớc ngoài. 

III. MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG CỦA PHI DỰ ÁN 

Nêu rõ mục tiêu tổng quát, mục tiêu cụ thể và nội dung của phi dự án. 

IV. TỔ CHỨC QUẢN LÝ THỰC HIỆN PHI DỰ ÁN 



1409 

 

Nêu rõ cơ chế phối hợp giữa các bên tham gia chuẩn bị thực hiện, thực hiện 

và quản lý phi dự án; năng lực tổ chức, quản lý thực hiện khoản phi dự án của 

chủ dự án. 

V. TỔNG VỐN CỦA PHI DỰ ÁN 

1. Vốn ODA, vốn vay ƣu đãi (nguyên tệ và quy đổi ra đồng Việt Nam và 

đô la Mỹ). 

2. Nguồn và vốn đối ứng (đồng Việt Nam và quy đổi ra đô la Mỹ). 

3. Cơ chế tài chính. 

VI. ĐIỀU KIỆN RÀNG BUỘC VỀ SỬ DỤNG VỐN ODA KHÔNG 

HOÀN LẠI CỦA NHÀ TÀI TRỢ NƢỚC NGOÀI  

Giải trình về những điều kiện ràng buộc về sử dụng vốn ODA không hoàn 

lại của nhà tài trợ nƣớc ngoài (nếu có). 

 

Phụ lục V 

MẪU BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI DỰ ÁN ĐẦU TƢ SỬ DỤNG VỐN 

ODA, VỐN VAY ƢU ĐÃI KHÔNG CÓ CẤU PHẦN XÂY DỰNG 
(Ban hành kèm theo Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016  

của Chính phủ) 

Nội dung Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tƣ không có cấu phần xây dựng 

sử dụng vốn ODA, vốn vay ƣu đãi theo quy định tại khoản 2 Điều 47 của Luật 

đầu tƣ công và bổ sung các nội dung liên quan đến vốn ODA, vốn vay ƣu đãi, 

bao gồm các nội dung chính sau: 

I. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ DỰ ÁN 

1. Tên dự án. 

2. Nhà tài trợ, đồng tài trợ nƣớc ngoài. 

3. Tên và địa chỉ liên lạc của Ủy ban nhân dân tỉnh và chủ dự án. 

II. BỐI CẢNH VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA DỰ ÁN 

1. Sự phù hợp và các đóng góp của dự án vào chiến lƣợc, kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội của quốc gia, quy hoạch phát triển ngành, vùng và địa phƣơng. 

2. Mối quan hệ với các chƣơng trình, dự án khác nhằm hỗ trợ giải quyết các vấn 

đề có liên quan của chƣơng trình, dự án. 

3. Sự cần thiết của dự án (nêu rõ những vấn đề cần giải quyết trong khuôn khổ 

dự án). 

4. Nhu cầu hỗ trợ bằng vốn ODA, vốn vay ƣu đãi. 

III. CƠ SỞ ĐỀ XUẤT NHÀ TÀI TRỢ NƢỚC NGOÀI 

Nêu rõ tính phù hợp của dự án với định hƣớng hợp tác và lĩnh vực ƣu tiên của 

nhà tài trợ nƣớc ngoài; điều kiện cung cấp vốn ODA, vốn vay ƣu đãi của nhà tài 

trợ nƣớc ngoài và khả năng đáp ứng của phía Việt Nam. 

IV. NỘI DUNG DỰ ÁN 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-16-2016-nd-cp-quan-ly-su-dung-von-ho-tro-phat-trien-chinh-thuc-oda-von-vay-uu-dai-nuoc-ngoai-2016-306585.aspx
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1. Phân tích, xác định mục tiêu, nhiệm vụ, kết quả đầu ra của dự án; phân tích, 

lựa chọn quy mô hợp lý; xác định phân kỳ đầu tƣ; lựa chọn hình thức đầu tƣ. 

2. Phân tích các điều kiện tự nhiên, điều kiện kinh tế - kỹ thuật, lựa chọn địa 

điểm đầu tƣ. 

3. Phân tích, lựa chọn phƣơng án công nghệ, kỹ thuật, thiết bị. 

4. Phƣơng án tổ chức quản lý, khai thác, sử dụng dự án. 

5. Đánh giá tác động môi trƣờng và giải pháp bảo vệ môi trƣờng. 

6. Phƣơng án tổng thể đền bù, giải phóng mặt bằng, tái định cƣ. 

7. Dự kiến tiến độ thực hiện dự án; các mốc thời gian chính thực hiện đầu tƣ. 

8. Vốn đầu tƣ: 

a) Xác định tổng mức đầu tƣ; 

b) Cơ cấu nguồn vốn, bao gồm: vốn ODA, vốn vay ƣu đãi (nguyên tệ và quy đổi 

ra đô la Mỹ); vốn đối ứng (đồng Việt Nam và quy đổi ra đô la Mỹ). 

c) Phƣơng án huy động vốn, trong đó nêu rõ nguồn vốn đối ứng (ngân sách 

trung ƣơng, địa phƣơng), giá trị đóng góp bằng hiện vật. Trách nhiệm bố trí vốn 

đối ứng của các cấp ngân sách và các đối tƣợng tham gia thực hiện, đối tƣợng 

thụ hƣởng dự án (nếu có). 

9. Điều kiện ràng buộc về sử dụng vốn ODA và vốn vay ƣu đãi của nhà tài trợ 

nƣớc ngoài: giải trình về những nội dung quy định tại khoản 4, Điều 6 Nghị định 

này (trƣờng hợp vốn ODA và vốn vay ƣu đãi có ràng buộc). 

10. Cơ chế tài chính trong nƣớc đối với dự án: 

a) Cấp phát toàn bộ, cho vay lại toàn bộ, cho vay lại một phần với tỷ lệ cho vay 

lại cụ thể từ ngân sách nhà nƣớc; điều khoản và điều kiện cho vay lại; phƣơng 

án trả nợ vốn vay; 

b) Phƣơng thức tài trợ dự án hay giải ngân qua ngân sách nhà nƣớc; phƣơng 

thức vay lại qua ngân hàng thƣơng mại hay vay lại trực tiếp từ Ngân sách Nhà 

nƣớc; 

c) Việc thỏa mãn các điều kiện đƣợc vay lại của chủ dự án theo quy định của 

Luật quản lý nợ công đối với chƣơng trình, dự án vay lại; cơ sở tính toán doanh 

thu, chi phí, tính khả thi của dự án theo các điều kiện của khoản vay nƣớc ngoài; 

phƣơng án trả nợ, phƣơng án tài sản đảm bảo tiền vay. 

11. Xác định chi phí vận hành, bảo dƣỡng, duy tu, sửa chữa lớn trong giai đoạn 

khai thác dự án. 

12. Tổ chức quản lý dự án, bao gồm xác định chủ dự án, phân tích lựa chọn hình 

thức tổ chức quản lý thực hiện dự án, mối quan hệ và trách nhiệm của các chủ 

thể liên quan đến quá trình thực hiện dự án, tổ chức bộ máy quản lý khai thác dự 

án. 

13. Phân tích hiệu quả đầu tƣ, bao gồm hiệu quả và tác động kinh tế - xã hội, an 

ninh, quốc phòng, khả năng thu hồi vốn đầu tƣ (nếu có). 
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14. Các hoạt động thực hiện trƣớc (nếu có): Trên cơ sở các hoạt động thực hiện 

trƣớc tại Quyết định chủ trƣơng đầu tƣ, trình bày cụ thể các hoạt động thực hiện 

trƣớc theo quy định tại Điều 19 Nghị định này. 

V. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN, GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN 

1. Kế hoạch triển khai các hành động thực hiện trƣớc (nếu có). 

2. Kế hoạch tổng thể và kế hoạch chi tiết thực hiện dự án cho năm đầu tiên. 

3. Kế hoạch giám sát và đánh giá dự án./. 
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Phụ lục VI 

MẪU BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI DỰ ÁN ĐẦU TƢ SỬ DỤNG 

VỐN ODA, VỐN VAY ƢU ĐÃI CÓ CẤU PHẦN XÂY DỰNG 
(Ban hành kèm theo Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 2016  

của Chính phủ) 

Nội dung Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tƣ có cấu phần xây dựng sử 

dụng vốn ODA và vốn vay ƣu đãi theo quy định tại Điều 54 của Luật Xây dựng; 

bổ sung thêm các nội dung liên quan đến vốn ODA và vốn vay ƣu đãi, bao gồm 

các nội dung chính sau: 

I. THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ DỰ ÁN 

1. Tên dự án. 

2. Nhà tài trợ, đồng tài trợ nƣớc ngoài. 

3. Tên và địa chỉ liên lạc của Ủy ban nhân dân tỉnh và chủ dự án. 

II. BỐI CẢNH VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA DỰ ÁN 

1. Sự phù hợp và các đóng góp của dự án vào chiến lƣợc, kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội của quốc gia, quy hoạch phát triển ngành, vùng và địa phƣơng. 

2. Mối quan hệ với các chƣơng trình, dự án khác nhằm hỗ trợ giải quyết các vấn 

đề có liên quan của chƣơng trình, dự án. 

3. Sự cần thiết của dự án (nêu rõ những vấn đề cần giải quyết trong khuôn khổ 

dự án). 

4. Nhu cầu hỗ trợ bằng vốn ODA, vốn vay ƣu đãi. 

III. CƠ SỞ ĐỀ XUẤT NHÀ TÀI TRỢ NƢỚC NGOÀI 

Nêu rõ tính phù hợp của dự án với định hƣớng hợp tác và lĩnh vực ƣu tiên của 

nhà tài trợ nƣớc ngoài; điều kiện cung cấp vốn ODA, vốn vay ƣu đãi của nhà tài 

trợ nƣớc ngoài và khả năng đáp ứng của phía Việt Nam. 

IV. VỐN ĐẦU TƢ VÀ HUY ĐỘNG VỐN 

1. Cơ cấu nguồn vốn, bao gồm: vốn ODA, vốn vay ƣu đãi (nguyên tệ và quy đổi 

ra đô la Mỹ), vốn đối ứng (đồng Việt Nam và quy đổi ra đô la Mỹ). 

2. Phƣơng án huy động vốn, trong đó nêu rõ nguồn vốn đối ứng (ngân sách 

trung ƣơng, địa phƣơng), giá trị đóng góp bằng hiện vật. Trách nhiệm bố trí vốn 

đối ứng của các cấp ngân sách và các đối tƣợng tham gia thực hiện, đối tƣợng 

thụ hƣởng dự án (nếu có). 

3. Điều kiện ràng buộc về sử dụng vốn ODA, vốn vay ƣu đãi của nhà tài trợ 

nƣớc ngoài: giải trình về những nội dung quy định tại khoản 4, Điều 6 Nghị định 

này (trƣờng hợp vốn ODA, vốn vay ƣu đãi có ràng buộc). 

4. Cơ chế tài chính trong nƣớc đối với dự án: 

a) Cấp phát toàn bộ, cho vay lại toàn bộ, cho vay lại một phần với tỷ lệ cho vay 

lại cụ thể từ ngân sách nhà nƣớc; điều khoản và điều kiện cho vay lại; phƣơng 

án trả nợ vốn vay; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-16-2016-nd-cp-quan-ly-su-dung-von-ho-tro-phat-trien-chinh-thuc-oda-von-vay-uu-dai-nuoc-ngoai-2016-306585.aspx
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b) Phƣơng thức tài trợ dự án hay giải ngân qua ngân sách nhà nƣớc; phƣơng 

thức cho vay lại qua ngân hàng thƣơng mại hay vay lại trực tiếp từ Ngân sách 

Nhà nƣớc; 

c) Việc thỏa mãn các điều kiện đƣợc vay lại của chủ dự án theo quy định của 

Luật quản lý nợ công đối với chƣơng trình, dự án vay lại; cơ sở tính toán doanh 

thu, chi phí, tính khả thi của dự án theo các điều kiện của khoản vay nƣớc ngoài; 

phƣơng án trả nợ, phƣơng án tài sản đảm bảo tiền vay. 

V. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN, GIÁM SÁT VÀ ĐÁNH GIÁ DỰ ÁN 

1. Kế hoạch triển khai các hành động thực hiện trƣớc (nếu có). 

2. Kế hoạch tổng thể và kế hoạch chi tiết thực hiện dự án cho năm đầu tiên. 

3. Kế hoạch giám sát và đánh giá dự án. 

VI. CÁC HOẠT ĐỘNG THỰC HIỆN TRƢỚC (nếu có) 

Trên cơ sở các hoạt động thực hiện trƣớc tại Quyết định chủ trƣơng đầu tƣ, trình 

bày cụ thể các hoạt động thực hiện trƣớc theo quy định tại Điều 19 Nghị định 

này./. 
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107. Lập, phê duyệt kế hoạch tổng thể thực hiện chƣơng trình, dự án 

sử dụng vốn ODA, vốn vay ƣu đãi, vốn đối ứng. Mã hồ sơ: Mã số TTHC: 

2.002053.000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bƣớc 1: Kể từ ngày ký điều ƣớc quốc tế cụ thể, thỏa thuận về vốn ODA, 

vốn vay ƣu đãi, căn cứ Báo cáo nghiên cứu khả thi, Văn kiện chƣơng trình, dự 

án đã đƣợc cấp có thẩm quyền phê duyệt, quyết định đầu tƣ chƣơng trình, dự án 

và điều ƣớc quốc tế cụ thể, thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay ƣu đãi đối với 

chƣơng trình, dự án, chủ dự án phối hợp với nhà tài trợ nƣớc ngoài lập hoặc rà 

soát, cập nhật kế hoạch tổng thể thực hiện chƣơng trình, dự án. Chủ chƣơng 

trình, chủ đầu tƣ nộp trực tuyến hồ sơ trên Cổng dịch vụ công hoặc gửi văn bản 

qua dịch vụ bƣu chính công ích, hoặc gửi văn bản trực tiếp cho bộ phận tiếp 

nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, Địa 

chỉ, số 727, QL 14, phƣờng Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phƣớc. 

- Bƣớc 2: Bộ phận tiếp nhận của Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tại Trung tâm 

Phục vụ hành chính công gửi hồ sơ chƣơng trình, dự án về Sở Kế hoạch và Đầu 

tƣ thẩm định tham mƣu Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét và phê duyệt. 

- Bƣớc 3: Kể từ ngày phê duyệt kế hoạch tổng thể thực hiện chƣơng trình, 

dự án, Ủy ban nhân dân tỉnh gửi Quyết định phê duyệt kèm theo kế hoạch tổng 

thể thực hiện chƣơng trình, dự án cho Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ, Bộ Tài chính và 

các cơ quan có liên quan và nhà tài trợ nƣớc ngoài phục vụ công tác giám sát, 

đánh giá và phối hợp thực hiện chƣơng trình, dự án. 

- Bƣớc 4: Ủy ban nhân dân tỉnh gửi kết quả qua Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh để trả kết quả cho chủ đầu tƣ hoặc đơn vị chuẩn bị dự án (đồng 

thời kết quả đƣợc đính kèm theo hồ sơ thủ tục hành chính trên phần mềm Dịch 

vụ công). 

- Bƣớc 5: Bộ phận trả kết quả thuộc Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh trả kết quả cho chủ chƣơng trình, chủ đầu tƣ. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ  của Sở Kế hoạch 

và Đầu tƣ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.  

c) Thành phần hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

Kế hoạch tổng thể thực hiện chƣơng trình, dự án đƣợc lập cho toàn bộ 

thời gian thực hiện chƣơng trình, dự án và phải bao gồm tất cả hợp phần, hạng 

mục, nhóm hoạt động, nguồn vốn tƣơng ứng (vốn ODA, vốn vay ƣu đãi, vốn đối 

ứng) và tiến độ thực hiện dự kiến kèm theo. 

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7233
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d) Thời hạn giải quyết:  

Trong thời hạn 20 ngày kể từ ngày ký kết điều ƣớc quốc tế cụ thể, thỏa 

thuận về vốn ODA, vốn vay ƣu đãi 

đ) Cơ quan thực hiện:  

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

Kế hoạch tổng thể thực hiện chƣơng trình, dự án đƣợc phê duyệt 

h) Lệ phí: Không có. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có):  Không có 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật Đầu tƣ công; 

- Nghị định số 114/2021/NĐ-CP ngày 16/12/2021 của Chính phủ về quản 

lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ƣu đãi của nhà 

tài trợ nƣớc ngoài.  
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108. Lập, phê duyệt kế hoạch thực hiện chƣơng trình, dự án sử dụng 

vốn ODA, vốn vay ƣu đãi, vốn đối ứng hàng năm. Mã hồ sơ: 

2.002050.000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

* Bƣớc 1: Trên cơ sở kế hoạch tổng thể thực hiện chƣơng trình, dự án đã 

đƣợc Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; căn cứ tình hình giải ngân thực tế và kế 

hoạch giải ngân theo điều ƣớc quốc tế cụ thể, thỏa thuận về vốn ODA, vốn vay 

ƣu đãi đối với chƣơng trình, dự án, chủ dự án xem xét và trình Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch thực hiện chƣơng trình, dự án hằng năm. Kế 

hoạch thực hiện chƣơng trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay ƣu đãi hằng 

năm là một phần kế hoạch đầu tƣ hằng năm của Ủy ban nhân dân tỉnh.  

Hồ sơ nộp trực tuyến trên Cổng dịch vụ công hoặc gửi qua dịch vụ bƣu 

chính công ích hoặc nộp trực tiếp cho Bộ phận tiếp nhận của Sở Kế hoạch và 

Đầu tƣ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Địa chỉ số 727, QL14, phƣờng 

Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phƣớc) và hồ sơ đƣợc chuyển về về 

cơ quan thẩm định để giải quyết (thời gian thực hiện là 1/2 ngày). 

 * Bƣớc 2: Thẩm định dự án 

- Trong thời gian 19,5 ngày làm việc, Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tổ chức 

thẩm định kế hoạch thực hiện chƣơng trình, dự án sử dụng vốn ODA, vốn vay 

ƣu đãi, vốn đối ứng hàng năm. 

- Cơ quan thẩm định có trách nhiệm xem xét tính hợp lệ và yêu cầu chủ 

dự án nộp 01 bộ hồ sơ gốc về Sở Kế hoạch và Đầu tƣ (địa chỉ: Quốc lộ 14, 

Phƣờng Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phƣớc) để lƣu hồ sơ.  

* Bƣớc 3: Sau khi có kết quả thẩm định, Sở Kế hoạch và Đầu tƣ trình Ủy 

ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt trong thời gian 10 ngày làm việc.  

* Bƣớc 4: Trả kết quả  

 Ngƣời nộp hồ sơ mang theo Giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả đến 

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Bình Phƣớc để đƣợc hƣớng dẫn thực 

hiện các nghĩa vụ có liên quan (nếu có) và nhận kết quả. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ  của Sở Kế hoạch 

và Đầu tƣ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.  

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ 

Nội dung của kế hoạch thực hiện chƣơng trình, dự án hàng năm phải có 

thông tin chi tiết về các hợp phần (chia theo hợp phần hỗ trợ kỹ thuật và đầu tƣ 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7229
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xây dựng), các hạng mục và hoạt động chính, các nguồn vốn, kể cả vốn đối ứng 

và tiến độ thực hiện dự kiến kèm theo 

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ 

d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Kế hoạch thực hiện chƣơng 

trình, dự án hàng năm đƣợc phê duyệt 

h) Lệ phí: Không có 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): Không có 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16/3/2016 của Chính phủ về quản lý 

và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay ƣu đãi của các 

nhà tài trợ nƣớc ngoài; 

- Nghị định số 132/2018/NĐ-CP ngày 01/10/2018 của Chính phủ về sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 16 tháng 3 năm 

2016 về quản lý và sử dụng vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA) và vốn vay 

ƣu đãi của các nhà tài trợ nƣớc ngoài; 

- Thông tƣ số 12/2016/TT-BKHĐT ngày 08/8/2016 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 16/2016/NĐ-CP ngày 

16/3/2016 của Chính phủ. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 

 

  

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-16-2016-nd-cp-quan-ly-su-dung-von-ho-tro-phat-trien-chinh-thuc-oda-von-vay-uu-dai-nuoc-ngoai-2016-306585.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-132-2018-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-16-2016-nd-cp-su-dung-von-vay-uu-dai-380089.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-16-2016-nd-cp-quan-ly-su-dung-von-ho-tro-phat-trien-chinh-thuc-oda-von-vay-uu-dai-nuoc-ngoai-2016-306585.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/thong-tu-12-2016-tt-bkhdt-huong-dan-thuc-hien-16-2016-nd-cp-su-dung-von-ho-tro-phat-trien-chinh-thuc-321836.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-chinh-nha-nuoc/nghi-dinh-16-2016-nd-cp-quan-ly-su-dung-von-ho-tro-phat-trien-chinh-thuc-oda-von-vay-uu-dai-nuoc-ngoai-2016-306585.aspx
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MẪU SỐ 1 

(Ban hành kèm theo TTLT số 12/2010/TTLT-BKHĐT-BTC  

ngày 28 tháng 5 năm 2010 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính) 

TỜ KHAI XÁC NHẬN CHUYÊN GIA NƢỚC NGOÀI THỰC HIỆN 

CHƢƠNG TRÌNH, DỰ ÁN ODA TẠI VIỆT NAM 

I. PHẦN DÀNH CHO CHỦ DỰ ÁN 

1. Tên chƣơng trình, dự án ODA: ……..………………………………… 

2. Tên nhà tài trợ: ………………………………………………………… 

3. Chủ dự án: 

Tên:………………………………………………………………………… 

Địa chỉ:……………………………………………………………………… 

Điện thoại:………………Fax:…………………Email:…………………… 

Mã số đơn vị sử dụng NSNN:......................................................................... 

4. Ủy ban nhân dân tỉnh: 

Tên:…………………………………………………………………………. 

Địa chỉ:……………………………………………………………………… 

Điện thoại:………………Fax:………………….Email:…………………… 

Mã số đơn vị sử dụng NSNN:.......................................................................... 

5. Ban quản lý dự án: 

Tên:………………………………………………………………………… 

Địa chỉ:……………………………………………………………………… 

Điện thoại:……………………Fax:………………….Email:……………… 

6. Địa điểm thực hiện dự án:……………………………………………… 

7. Thời gian thực hiện dự án: Từ ngày…………………đến ngày………… 

8. Tổng vốn ODA 

- Nguyên tệ: ………………………………………………………………..… 

- Quy ra USD: ……………………………………………………………..… 

9. Loại hình viện trợ: 

- ODA không hoàn lại: □ 

- ODA vay ƣu đãi:   □ 

- ODA vay hỗn hợp:   □ 

10. Văn bản phê duyệt văn kiện dự án của cấp có thẩm quyền: Số:… ngày 

…. tháng …. năm ….. 

11. Những hoạt động có sử dụng chuyên gia nƣớc ngoài theo văn kiện dự 

án:……………………………………………… 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/thong-tu-lien-tich-12-2010-ttlt-bkhdt-btc-quy-che-chuyen-gia-nuoc-ngoai-106421.aspx
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12. Chuyên gia nƣớc ngoài đề nghị xác nhận: 

- Tên chuyên gia nƣớc ngoài:………………………………………… 

- Quốc tịch: .................................................................................................. 

- Số hộ chiếu: ............................................................................................. 

- Số visa (nếu có): ....................................................................................... 

- Công việc thực hiện theo Hợp đồng ký với Bên Việt Nam hoặc Bên nƣớc 

ngoài:…………………………………………………………………… 

- Thời gian làm việc tại Việt Nam: Từ ngày…………đến ngày…………… 

13. Hồ sơ gửi kèm theo gồm: (Quy định tại Khoản 1, Điều 3 của Thông tƣ) 

-………………………………………………………………………… 

-………………………………………………………………………… 

Đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xác nhận (Tên chuyên gia nƣớc ngoài) đáp ứng 

các điều kiện về ƣu đãi và miễn trừ theo Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg ngày 

01 tháng 10 năm 2009 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc ban hành Quy chế 

chuyên gia nƣớc ngoài thực hiện các chƣơng trình, dự án ODA. 

           Bình Phước, ngày......tháng.......năm.......... 

(Ngƣời có thẩm quyền ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

  

 

 

 

II. XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CHỦ QUẢN 

14. Trên cơ sở thẩm tra thông tin và hồ sơ xác nhận chuyên gia nƣớc ngoài 

đính kèm của Chủ dự án nêu tại Mục I của Tờ khai Ủy ban nhân dân tỉnh 

xác nhận: (Tên chuyên gia nƣớc ngoài) đáp ứng đủ các điều kiện về ƣu đãi và 

miễn trừ theo Quyết định số 119/2009/QĐ-TTg ngày 01 tháng 10 năm 2009 của 

Thủ tƣớng Chính phủ về việc ban hành Quy chế chuyên gia nƣớc ngoài thực 

hiện các chƣơng trình, dự án ODA. 

           Bình Phước, ngày......tháng.......năm.......... 

(Ngƣời có thẩm quyền ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 

 

 

 

 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/quyet-dinh-119-2009-qd-ttg-quy-che-chuyen-gia-nuoc-ngoai-thuc-hien-cac-chuong-trinh-du-an-oda-95589.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/quyet-dinh-119-2009-qd-ttg-quy-che-chuyen-gia-nuoc-ngoai-thuc-hien-cac-chuong-trinh-du-an-oda-95589.aspx
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IX. LĨNH VỰC ĐẦU TƢ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƢ CÔNG VÀ VỐN 

NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 

109. Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

(KHLCNT). Mã số TTHC: 1.006779.000.00.00.H10: 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bƣớc 1: Chủ đầu tƣ nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công hoặc gửi qua dịch 

vụ bƣu chính công ích hoặc nộp trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận của Sở Kế 

hoạch và Đầu tƣ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Địa chỉ số 727, 

QL14, phƣờng Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phƣớc.  

- Bƣớc 2: Phòng Đầu tƣ; Thẩm định và Giám sát đầu tƣ thuộc Sở Kế 

hoạch và Đầu tƣ tiếp nhận hồ sơ và tổ chức phân công thẩm định (tối đa 0,5 

ngày). 

- Bƣớc 3: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tiến hành thẩm định và ban hành Quyết 

định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) theo ủy quyền của 

UBND tỉnh hoặc trình UBND tỉnh phê duyệt (tối đa 09 ngày). 

- Bƣớc 4: UBND tỉnh Quyết định phê duyệt KHLCNT (tối đa 4,5 ngày). 

- Bƣớc 5: Văn phòng UBND tỉnh trả kết quả về Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (tối đa 0,5 ngày). 

b) Cách thức thực hiện:  

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ  của Sở Kế hoạch 

và Đầu tƣ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.  

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

- Tờ trình phê duyệt KHLCNT. 02 bản chính. 

- Quyết định phê duyệt dự án (đối với dự án đầu tƣ) hoặc quyết định phê 

duyệt đề cƣơng, nhiệm vụ và dự toán chi phí (đối với dự án quy hoạch).  

- Hồ sơ dự án đƣợc phê duyệt. 

- Quyết định phê duyệt dự toán và hồ sơ dự toán đƣợc phê duyệt (trƣờng 

hợp đã phê duyệt dự toán). 

- Các tài liệu chứng minh nguồn vốn cho dự án. 02 bản 

- Các văn bản chỉ đạo, kết luận của cấp có thẩm quyền liên quan (nếu có).  

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ 

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, trong đó: 

- Sở Kế hoạch và Đầu tƣ thẩm định: 10 ngày làm việc. 

- UBND tỉnh phê duyệt: 05 ngày làm việc.  
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đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.                                                                    

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh. 

- Cơ quan hoặc ngƣời có thẩm quyền đƣợc uỷ quyền hoặc phân cấp thực 

hiện TTHC: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

- Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu do UBND tỉnh phê 

duyệt. 

- Quyết định phê duyệt (đối với trƣờng hợp ủy quyền cho Giám đốc Sở 

Kế hoạch và Đầu tƣ phê duyệt). 

- Văn bản phúc đáp (đối với trƣờng hợp KHLCNT không đủ điều kiện để 

phê duyệt). 

h) Phí, lệ phí: Không.  

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:  

Tờ trình phê duyệt KHLCNT (ban hành kèm theo Thông tƣ số 

10/2015/TT-BKHĐT) . 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013: 

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP hƣớng dẫn thi hành Luật đấu thầu về lựa 

chọn nhà thầu. 

- Thông tƣ số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 

 



1422 

 

 TỜ TRÌNH  

(Ban hành kèm theo Thông tƣ số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ KHĐT) 

[TÊN CƠ QUAN 

CHỦ ĐẦU TƢ] 

Số:____ 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

___, ngày___tháng__năm___ 

 

TỜ TRÌNH 

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

dự án:___[ghi tên dự án] 

 

Kính gửi:___[ghi tên người có thẩm quyền] 

 

Căn cứ___ [Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013]; 

Căn cứ___[Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu]; 

Căn cứ __[ghi số, thời gian phê duyệt và nội dung văn bản là căn cứ để lập kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu, bao gồm: 

- Quyết định phê duyệt dự án hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và các tài 

liệu có liên quan; 

- Quyết định phê duyệt thiết kế, dự toán (nếu có); 

- Quyết định phân bổ vốn, giao vốn cho dự án; 

- Điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế đối với các dự án sử dụng vốn ODA, vốn 

vay ưu đãi; 

- Các văn bản pháp lý liên quan]. 

[Ghi tên chủ đầu tư] trình [ghi tên người có thẩm quyền] xem xét, phê duyệt kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu trên cơ sở những nội dung dƣới đây: 

I. Mô tả tóm tắt dự án 

Phần này giới thiệu khái quát thông tin về dự án như sau: 

- Tên dự án; 

- Tổng mức đầu tƣ; 

- Tên chủ đầu tƣ; 

- Nguồn vốn; 

- Thời gian thực hiện dự án; 

- Địa điểm, quy mô dự án; 

- Các thông tin khác (nếu có). 

II.  Phần công việc đã thực hiện 

Bảng số 1  

STT 
Nội dung công việc 

hoặc tên gói thầu
(1) 

Đơn vị thực 

hiện
(2) Giá trị

(3) Văn bản phê 

duyệt
(4) 

1     

2     
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…     

Tổng giá trị [kết chuyển sang Bảng số 5]   

Ghi chú:  

(1) Ghi tóm tắt nội dung công việc hoặc tên các gói thầu đã thực hiện. 

(2) Ghi cụ thể tên đơn vị thực hiện. 

(3) Ghi giá trị của phần công việc, ghi cụ thể đồng tiền. 

(4) Ghi tên văn bản phê duyệt (Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, 

Quyết định giao việc,…). 

III. Phần công việc không áp dụng đƣợc một trong các hình thức lựa chọn 

nhà thầu 

Bảng số 2 

STT Nội dung công việc
(1)

 Đơn vị thực hiện
(2) 

Giá trị
(3)

 

1    

2    

…    

Tổng giá trị thực hiện [kết chuyển sang Bảng số 5]  

Ghi chú:  

(1) Mô tả tóm tắt nội dung công việc và không bao gồm phần công việc đã kê tại 

Bảng 1. 

(2) Ghi cụ thể tên đơn vị thực hiện (nếu có). 

(3) Ghi giá trị của phần công việc; ghi cụ thể đồng tiền. 

IV. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

1. Bảng tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

[Chủ đầu tư điền các nội dung cụ thể của gói thầu trong Bảng số 3 theo hướng 

dẫn quy định tại Điều 5 Thông tư này]. 

Bảng số 3 

STT 
Tên gói 

thầu 

Giá 

gói 

thầu 

Nguồn 

vốn 

Hình 

thức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Phƣơng 

thức lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Thời 

gian 

bắt 

đầu tổ 

chức 

lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

hợp 

đồng 

1         

2         

….         

Tổng giá gói 

thầu [kết 

chuyển sang 

Bảng số 5] 

       

2. Giải trình nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 
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Trong Mục này cần giải trình các nội dung tại Bảng số 3, cụ thể như sau:  

a) Cơ sở phân chia các gói thầu:___[giải trình cơ sở phân chia dự án thành các gói 

thầu. Việc phân chia dự án thành các gói thầu phải căn cứ vào nội dung dự án, tính chất 

của công việc, trình tự thực hiện theo thời gian và theo các nguyên tắc sau: 

+ Đảm bảo tính đồng bộ về mặt kỹ thuật và công nghệ của dự án, không được 

chia những công việc của dự án thành các gói thầu quá nhỏ, làm mất sự thống nhất, 

đồng bộ về kỹ thuật và công nghệ; 

+ Đảm bảo tiến độ thực hiện dự án; 

+ Đảm bảo quy mô hợp lý (phù hợp với điều kiện của dự án, năng lực của nhà 

thầu hiện tại và phù hợp với sự phát triển của thị trường trong nước...); 

Việc chia dự án thành các gói thầu trái với quy định để thực hiện chỉ định thầu 

hoặc tạo cơ hội cho số ít nhà thầu tham gia là không phù hợp với quy định của pháp 

luật về đấu thầu]. 

b) Giá gói thầu; 

c) Nguồn vốn; 

d) Hình thức và phƣơng thức lựa chọn nhà thầu; 

đ) Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu; 

e) Loại hợp đồng; 

g) Thời gian thực hiện hợp đồng. 

V. Phần công việc chƣa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có) 

Bảng số 4 

STT Nội dung Giá trị 

1   

2   

3   

...   

n   

Tổng giá trị các phần công việc [kết chuyển sang Bảng số 5]  

VI. Tổng giá trị các phần công việc 

Bảng số 5 

STT Nội dung Giá trị 

1 Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện  

2 
Tổng giá trị phần công việc không áp dụng đƣợc một 

trong các hình thức lựa chọn nhà thầu 

 

3 
Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu 

 

4 
Tổng giá trị phần công việc chƣa đủ điều kiện lập kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có) 

 

Tổng giá trị các phần công việc  

Tổng mức đầu tƣ của dự án 
[ghi tổng mức đầu 

tư của dự án] 

VII. Kiến nghị 

Trên cơ sở những nội dung phân tích nêu trên, [ghi tên chủ đầu tư] đề 

nghị___[ghi tên người có thẩm quyền] xem xét, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

dự án:___[ghi tên dự án]. 
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Kính trình [ghi tên người có thẩm quyền] xem xét, quyết định./. 

 

 

 

Nơi nhận: 

- Nhƣ trên; 

- Tổ chức thẩm định;  

- Lƣu VT. 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CHỦ ĐẦU TƢ 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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PHỤ LỤC TỜ TRÌNH 

      (Kèm theo Tờ trình số___ ngày__tháng__năm__) 

 

BẢNG TÀI LIỆU KÈM THEO VĂN BẢN TRÌNH DUYỆT 

STT Nội dung Ghi chú 

1 Quyết định số__của__về việc phê duyệt dự án__ Bản chụp 

2 Quyết định số__của__về việc phê duyệt dự toán___ Bản chụp 

 Các văn bản phê duyệt tại Bảng số 1 Bản chụp 

…   

n   
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110. Thẩm định và phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu. 

Mã số TTHC: 1.006690.000.00.00.H10. 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bƣớc 1: Chủ đầu tƣ nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công hoặc gửi qua dịch 

vụ bƣu chính công ích hoặc nộp trực tiếp cho Bộ phận tiếp nhận của Sở Kế 

hoạch và Đầu tƣ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Địa chỉ số 727, 

QL14, phƣờng Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phƣớc.  

- Bƣớc 2: Phòng Đầu tƣ, Thẩm định và Giám sát đầu tƣ thuộc Sở Kế 

hoạch và Đầu tƣ tiếp nhận hồ sơ và tổ chức phân công thẩm định (tối đa 0,5 

ngày). 

- Bƣớc 3: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tiến hành thẩm định và ban hành Quyết 

định phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu (KHLCNT) theo ủy 

quyền của UBND tỉnh hoặc trình UBND tỉnh phê duyệt (tối đa 09 ngày). 

- Bƣớc 4: UBND tỉnh Quyết định phê duyệt điều chỉnh KHLCNT (tối đa 

4,5 ngày). 

- Bƣớc 5: Văn phòng UBND tỉnh trả kết quả về Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (tối đa 0,5 ngày). 

b) Cách thức thực hiện:  

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ  của Sở Kế hoạch 

và Đầu tƣ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.  

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

- Tờ trình phê duyệt điều chỉnh KHLCNT. 02 bản chính 

- Quyết định phê duyệt KHLCNT (đã phê duyệt trƣớc đó). 

- Các hồ sơ, tài liệu khác liên quan đến việc điều chỉnh KHLCNT (nhƣ 

quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án, quyết định phê duyệt điều chỉnh dự 

toán,…) 

- Các tài liệu chứng minh nguồn vốn cho dự án (nếu có). 02 bản. 

- Các văn bản chỉ đạo, kết luận của cấp có thẩm quyền liên quan (nếu có). 

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, trong đó: 

- Sở Kế hoạch và Đầu tƣ thẩm định: 10 ngày làm việc. 

- UBND tỉnh phê duyệt: 05 ngày làm việc.  

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.                                                                    

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh. 
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- Cơ quan hoặc ngƣời có thẩm quyền đƣợc uỷ quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

- Quyết định phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu do UBND 

tỉnh phê duyệt. 

- Quyết định phê duyệt điều chỉnh (đối với trƣờng hợp ủy quyền cho 

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tƣ phê duyệt). 

- Văn bản phúc đáp (đối với trƣờng hợp KHLCNT điều chỉnh không đủ 

điều kiện để phê duyệt). 

h) Phí, lệ phí: Không có.  

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không có. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không 

có.  

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013: 

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP hƣớng dẫn thi hành Luật đấu thầu về lựa 

chọn nhà thầu. 

- Thông tƣ số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 
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111. Thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tƣ không có 

cấu phần xây dựng. Mã số TTHC: 1.006781.000.00.00.H10. 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bƣớc 1: Chủ đầu tƣ nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công hoặc gửi qua dịch 

vụ bƣu chính công ích hoặc nộp trực tiếp cho Bộ phận tiếp nhận của Sở Kế 

hoạch và Đầu tƣ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh. Địa chỉ số 727, 

QL14, phƣờng Tân Bình, thành phố Đồng Xoài, tỉnh Bình Phƣớc (tối đa 0,5 

ngày). 

- Bƣớc 2: Phòng Đầu tƣ, Thẩm định và Giám sát đầu tƣ thuộc Sở Kế 

hoạch và Đầu tƣ tiếp nhận hồ sơ và tổ chức phân công thẩm định (tối đa 0,5 

ngày). 

- Bƣớc 3. Sở Kế hoạch và Đầu tƣ lấy ý kiến góp ý của các đơn vị có liên 

quan (tối đa 07 ngày đối với dự án nhóm B, 05 ngày đối với dự án nhóm C trọng 

điểm, nhóm C). 

- Bƣớc 4: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tổng hợp ý kiến góp ý và lập Báo cáo 

thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt (tối đa 12 ngày đối với dự án nhóm B, 09 

ngày đối với dự án nhóm C trọng điểm, nhóm C). 

- Bƣớc 5: UBND tỉnh Quyết định phê duyệt dự án (tối đa 9,5 ngày đối với 

dự án nhóm B, 9,5 ngày đối với dự án nhóm C trọng điểm, nhóm C). 

- Bƣớc 6: Văn phòng UBND tỉnh trả kết quả về Bộ phận tiếp nhận và trả 

kết quả Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh (tối đa 0,5 ngày). 

b) Cách thức thực hiện:  

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công. 

- Hoặc thông qua hệ thống bƣu chính công ích. 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho bộ phận tiếp nhận hồ sơ  của Sở Kế hoạch 

và Đầu tƣ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.  

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

- Tờ trình thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án.  

- Văn bản phê duyệt chủ trƣơng đầu tƣ của cấp có thầm quyền.  

- Hồ sơ dự án.  

- Báo giá thiết bị, hàng hóa hoặc kết quả thẩm định giá (trƣờng hợp chủ 

đầu tƣ đã tổ chức thẩm định giá thiết bị, hàng hóa).  

- Các văn bản chỉ đạo, thông báo kết luận của cấp thẩm quyền liên quan 

đến dự án (nếu có).  

- Các tài liệu, văn bản hƣớng dẫn chuyên ngành có tính đặc thù liên quan 

đến dự án (nếu có).  

* Số lƣợng hồ sơ: 07 bộ (đối với hồ sơ dự án); 02 bộ đối với các văn bản 

còn lại. 



1430 

 

d) Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc đối với dự án nhóm B; 35 ngày 

làm việc đối với dự án nhóm C, C trọng điểm, trong đó: 

- Sở Kế hoạch và Đầu tƣ thẩm định:  

+ Dự án nhóm B: 20 ngày. 

+ Dự án nhóm C, C trọng điểm: 15 ngày. 

- UBND tỉnh phê duyệt: 10 ngày.  

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.        

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND tỉnh.  

- Cơ quan hoặc ngƣời có thẩm quyền đƣợc uỷ quyền hoặc phân cấp thực 

hiện: Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tƣ. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

- Quyết định phê duyệt dự án do UBND tỉnh phê duyệt. 

- Quyết định phê duyệt điều chỉnh (đối với trƣờng hợp ủy quyền cho 

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tƣ phê duyệt). 

- Văn bản phúc đáp (đối với trƣờng hợp dự án không đủ điều kiện để phê 

duyệt). 

h) Phí, lệ phí: Có (thực hiện theo định mức tỷ lệ % dự án đầu tƣ có cấu 

phần xây dựng đƣợc quy định tại Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 

của Bộ Xây dựng về công bố định mức chi phí quản lý dự án và tƣ vấn đầu tƣ 

xây dựng). 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Không có.  

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không  

có.  

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Đầu tƣ công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

- Nghị định số 52/1999/NĐ-CP ngày 08/7/1999 về quy chế quản lý đầu tƣ 

và xây dựng đƣợc sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 12/2000/NĐ-CP ngày 

05/5/2000 và - Nghị định số 07/2003/NĐ-CP ngày 30/01/2003;  

- Nghị định số 102/2009/NĐ-CP ngày 06/11/2009 của Chính phủ về quản 

lý đầu tƣ ứng dụng công nghệ thông tin sử dụng vốn ngân sách nhà nƣớc; 

- Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tƣ công; 
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B. THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP HUYỆN 

I. LĨNH VỰC THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘ KINH 

DOANH 

1. Đăng ký thành lập hộ kinh doanh. Mã số TTHC: 

1.001612.000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện:  

Bƣớc 1: Tiếp nhận hồ sơ:  

Ngƣời thành lập hộ kinh doanh hoặc hộ kinh doanh thực hiện đăng ký hộ 

kinh doanh trên Cổng dịch vụ công hoặc gửi qua dịch vụ bƣu chính công ích, 

hoặc gửi trực tiếp hồ sơ đến Bộ phận một cửa cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh 

doanh. Khi tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện là Phòng 

Tài chính – Kế hoạch trao Giấy biên nhận (hoặc sẽ nhận đƣợc giấy biên nhận hồ 

sơ qua mạng điện tử nếu nộp hồ sơ trực tuyến). 

Bƣớc 2: Xử lý hồ sơ:  

- Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh 

doanh cho hộ kinh doanh trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ 

hợp lệ. 

- Trƣờng hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ 

ngày nhận hồ sơ, Phòng Tài chính – Kế hoạch phải thông báo bằng văn bản cho 

ngƣời nộp hồ sơ hoặc ngƣời thành lập hộ kinh doanh biết. Thông báo phải nêu 

rõ lý do và các yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ (nếu có). 

Bƣớc 3: Trả kết quả: Phòng Tài chính – Kế hoạch  chuyển kết quả đến 

Bộ phận một cửa cấp huyện để trả kết quả cho hộ kinh doanh. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công. 

- Hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bƣu chính công ích. 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho Bộ phận một cửa cấp huyện. 

c) Thành phần, Số lƣợng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

+ Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh. 

+ Bản sao hợp lệ Thẻ căn cƣớc công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc 

Hộ chiếu còn hiệu lực của các cá nhân tham gia hộ kinh doanh hoặc ngƣời đại 

diện hộ gia đình và bản sao hợp lệ biên bản họp nhóm cá nhân về việc thành lập 

hộ kinh doanh đối với trƣờng hợp hộ kinh doanh do một nhóm cá nhân thành lập 

+ Danh sách các cá nhân góp vốn thành lập hộ kinh doanh (nếu có) 

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Trƣờng hợp hồ sơ không hợp lệ, trong thời hạn 0,5 ngày làm việc, kể từ 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=2350
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ngày nhận hồ sơ, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện phải thông báo rõ nội 

dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho ngƣời thành lập hộ kinh doanh. 

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, đại diện hộ gia 

đình 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thuộc UBND cấp huyện. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh/Thông báo yêu cầu bổ sung hồ 

sơ. 

h) Lệ phí: 100.000 đồng/lần cấp (Theo Nghị quyết số 05/2020/NQ-

HĐND ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh Bình Phƣớc).  

Thanh toán lệ phí tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc qua 

dịch vụ bƣu chính công ích hoặc thanh toán trực tuyến qua cổng dịch vụ công 

của tỉnh: (https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn) 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Giấy đề nghị đăng ký hộ kinh doanh (Phụ lục III-1, Thông tƣ số 

01/2021/TT-BKHĐT). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: 

Hộ kinh doanh đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh khi có 

đủ các điều kiện sau đây: 

- Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tƣ kinh doanh; 

- Tên của hộ kinh doanh đƣợc đặt theo đúng quy định tại Điều 88 Nghị 

định số 01/2021/NĐ-CP; 

- Có hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh hợp lệ; 

- Nộp đủ lệ phí đăng ký hộ kinh doanh theo quy định. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hƣớng 

dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ƣơng. 

- Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. 

- Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh 

Bình Phƣớc Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký kinh 

doanh đối với hộ gia đình, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bình 
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Phƣớc. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục III-1 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  
CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
……, ngày ……tháng …… năm …… 

GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐĂNG KÝ HỘ KINH DOANH 

Kính gửi: Phòng Tài chính - Kế hoạch ............... 

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa):  ...................................... Giới tính: ….  

Sinh ngày:  ...... / ...... / ....... Dân tộc:  ....................... Quốc tịch:  .....................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:  

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: …………………………………………... 

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: …………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

Địa chỉ thƣờng trú: 

Số nhà, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..................................................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..........................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  .......................................  

Tỉnh/Thành phố: .................................................................................  

Địa chỉ liên lạc: 

Số nhà, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..................................................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..........................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  .......................................  

Tỉnh/Thành phố: .................................................................................  

Điện thoại (nếu có):  ........................... Email (nếu có):  ................................  
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Đăng ký hộ kinh doanh do tôi là chủ hộ với các nội dung sau: 

1. Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):  ............................................  

2. Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ................................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ....................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  .................................................  

Tỉnh/Thành phố:  ...........................................................................................  

Điện thoại (nếu có):  ....................................... Fax (nếu có):  ........................  

Email (nếu có):  .............................................. Website (nếu có):  .................  

3. Ngành, nghề kinh doanh
4
:  .....................................................................  

4. Vốn kinh doanh:  

Tổng số (bằng số; VNĐ):  .............................................................................  

5. Số lƣợng lao động (dự kiến): .................................................................. 

6. Chủ thể thành lập hộ kinh doanh (đánh dấu X vào ô thích hợp): 

Cá nhân Các thành viên hộ gia đình 

7. Thông tin về các thành viên hộ gia đình tham gia thành lập hộ 

kinh doanh: 

S

T

T 

Họ tên Ngày, 

tháng, 

năm 

sinh 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Địa chỉ 

liên lạc 

Địa chỉ 

thƣờng trú 

Số, ngày, cơ 

quan cấp Giấy tờ 

chứng thực của 

cá nhân 

Chữ 

ký 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

          

Tôi xin cam kết: 

- Bản thân và các thành viên hộ kinh doanh (trường hợp hộ kinh doanh do 

các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập) không thuộc diện pháp luật cấm 

kinh doanh; không đồng thời là chủ hộ kinh doanh khác; không là chủ doanh 

nghiệp tƣ nhân; không là thành viên hợp danh của công ty hợp danh (trừ trường 

hợp được sự nhất trí của các thành viên hợp danh còn lại); 

                                                           
4
 - Hộ kinh doanh có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm; 

- Các ngành, nghề cấm đầu tƣ kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tƣ;  

- Đối với ngành, nghề đầu tƣ kinh doanh có điều kiện, hộ kinh doanh chỉ đƣợc kinh doanh khi có đủ điều 

kiện theo quy định. Danh mục ngành, nghề đầu tƣ kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục IV ban hành kèm 

theo Luật Đầu tƣ. 
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- Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp 

pháp của hộ kinh doanh và đƣợc sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp 

luật; 

- Chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung 

thực của nội dung đăng ký trên. 

 

 
CHỦ HỘ KINH DOANH 

(Ký và ghi họ tên)
5
 

 

                                                           
5
 Chủ hộ kinh doanh ký trực tiếp vào phần này. 
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2. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh. Mã số TTHC: 

2.000720.000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bƣớc 1: Tiếp nhận hồ sơ: 

+ Chủ hộ kinh doanh có trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy chứng 

nhận đăng ký hộ kinh doanh với Cơ quan đăng ký kinh doanh là Phòng Tài 

chính – Kế hoạch trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi. 

+ Khi thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, trừ trƣờng hợp quy định 

tại khoản 3 và khoản 4 điều 90 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, hộ kinh doanh gửi 

hồ sơ thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký 

kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký. 

+ Trƣờng hợp thay đổi chủ hộ kinh doanh thì hộ kinh doanh gửi hồ sơ 

thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh đến Cơ quan đăng ký kinh 

doanh cấp huyện nơi đã đăng ký.  

+ Trƣờng hợp hộ kinh doanh chuyển địa chỉ trụ sở sang quận, huyện, thị 

xã, thành phố thuộc tỉnh khác nơi hộ kinh doanh đã đăng ký, hộ kinh doanh gửi 

hồ sơ thông báo thay đổi địa chỉ đến Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi 

dự định đặt trụ sở mới.  

Cách thức nộp hồ sơ nhƣ sau: 

Hộ kinh doanh nộp trực tuyến hồ sơ Thông báo thay đổi nội dung đăng ký 

hộ kinh doanh trên Cổng dịch vụ công hoặc gửi qua dịch vụ bƣu chính công ích, 

hoặc gửi trực tiếp đến Bộ phận một cửa cấp huyện. 

- Bƣớc 2: Xử lý hồ sơ: 

+ Khi tiếp nhận hồ sơ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao Giấy 

biên nhận và cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh 

trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ hợp lệ. Trƣờng hợp 

hồ sơ không hợp lệ, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện thông báo rõ nội 

dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho hộ kinh doanh trong thời hạn 01 

ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. 

+ Trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng 

ký hộ kinh doanh trong trƣờng hợp hộ kinh doanh đăng ký thay đổi địa chỉ trụ 

sở, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đặt địa chỉ mới 

phải thông báo đến Cơ quan đăng ký kinh doanh nơi trƣớc đây hộ kinh doanh đã 

đăng ký. 

+ Khi đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mới trong 

trƣờng hợp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh 

phải nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cũ. 

-  Bƣớc 3: Trả kết quả: Phòng Tài chính – Kế hoạch chuyển kết quả đến 

Bộ phận một cửa cấp huyện để trả kết quả cho hộ kinh doanh. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công. 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=2304
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- Hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bƣu chính công ích. 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho Bộ phận một cửa cấp huyện. 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

Đối với trường hợp thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, trừ trường 

hợp quy định tại khoản 3 và khoản 4 điều 90 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP: 

(i) Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh do chủ hộ kinh 

doanh ký; 

(ii) Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc đăng ký thay đổi 

nội dung đăng ký hộ kinh doanh đối với trƣờng hợp các thành viên hộ gia đình 

đăng ký hộ kinh doanh. 

Đối với trường hợp thay đổi chủ hộ kinh doanh: 

(i) Thông báo thay đổi chủ hộ kinh doanh do chủ hộ kinh doanh cũ và chủ 

hộ kinh doanh mới ký hoặc do chủ hộ kinh doanh mới ký trong trƣờng hợp thay 

đổi chủ hộ kinh doanh do thừa kế; 

(ii) Hợp đồng mua bán hoặc các giấy tờ chứng minh hoàn tất việc mua 

bán trong trƣờng hợp bán hộ kinh doanh; hợp đồng tặng cho đối với trƣờng hợp 

tặng cho hộ kinh doanh; bản sao văn bản xác nhận quyền thừa kế hợp pháp của 

ngƣời thừa kế trong trƣờng hợp thay đổi chủ hộ kinh doanh do thừa kế; 

(iii) Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc thay đổi chủ hộ 

kinh doanh đối với trƣờng hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh 

doanh; 

(iv) Bản sao văn bản ủy quyền của thành viên hộ gia đình cho một thành 

viên làm chủ hộ kinh doanh đối với trƣờng hợp các thành viên hộ gia đình đăng 

ký hộ kinh doanh. 

Sau khi bán, tặng cho, thừa kế hộ kinh doanh, hộ kinh doanh vẫn phải 

chịu trách nhiệm về các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác của hộ kinh doanh 

phát sinh trong thời gian trƣớc ngày chuyển giao hộ kinh doanh, trừ trƣờng hợp 

hộ kinh doanh, ngƣời mua, ngƣời đƣợc tặng cho, ngƣời thừa kế và chủ nợ của 

hộ kinh doanh có thỏa thuận khác. 

Đối với trường hợp hộ kinh doanh chuyển địa chỉ trụ sở sang quận, 

huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh khác nơi hộ kinh doanh đã đăng ký, hộ kinh 

doanh gửi hồ sơ thông báo thay đổi địa chỉ đến Cơ quan đăng ký kinh doanh 

cấp huyện nơi dự định đặt trụ sở mới:  

 (i) Bản sao Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh do chủ 

hộ kinh doanh ký; 

 (ii) Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc đăng ký thay đổi 

địa chỉ trụ sở đối với trƣờng hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh 

doanh; 
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 (iii) Bản sao giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với chủ hộ kinh doanh, 

thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh trong trƣờng hợp các thành viên 

hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh. 

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

- Trƣờng hợp hồ sơ chƣa hợp lệ hoặc tên hộ kinh doanh yêu cầu đăng ký 

không đúng theo quy định, cơ quan đăng ký kinh doanh thông báo rõ nội dung 

cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho hộ kinh doanh trong thời hạn 1 ngày làm 

việc, kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ kinh doanh. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thuộc UBND cấp huyện. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh/Thông báo yêu cầu bổ sung hồ 

sơ.  

Lệ phí: 30.000 đồng/lần cấp (Theo Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND 

ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh Bình Phƣớc).  

Thanh toán lệ phí tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc qua 

dịch vụ bƣu chính công ích hoặc thanh toán trực tuyến qua cổng dịch vụ công 

của tỉnh: (https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn) 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Thông báo về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh (Phụ lục 

III-2, Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT); 

- Thông báo thay đổi chủ hộ kinh doanh (Phụ lục III-3, Thông tƣ số 

01/2021/TT-BKHĐT). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:  

(i) Chủ hộ kinh doanh có trách nhiệm đăng ký thay đổi nội dung Giấy 

chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh với Cơ quan đăng ký kinh doanh trong thời 

hạn 10 ngày kể từ ngày có thay đổi. 

(ii) Khi đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh mới trong 

trƣờng hợp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh, hộ kinh doanh 

phải nộp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cũ. 

(iii) Hộ kinh doanh đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh khi 

có đủ các điều kiện sau đây: 

- Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tƣ kinh doanh; 

- Tên của hộ kinh doanh đƣợc đặt theo đúng quy định tại Điều 88 Nghị 

định số 01/2021/NĐ-CP; 

- Có hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh hợp lệ; 

- Nộp đủ lệ phí đăng ký hộ kinh doanh theo quy định. 
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l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hƣớng 

dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ƣơng. 

- Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. 

- Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh 

Bình Phƣớc Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký kinh 

doanh đối với hộ gia đình, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bình 

Phƣớc. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục III-2 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  
 TÊN HỘ KINH DOANH 

 

Số: ………….. 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

……, ngày…… tháng…… năm …… 

THÔNG BÁO 

Về việc thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh 

Kính gửi: Phòng Tài chính - Kế hoạch ................ 
6
 

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):  ..................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh:  ..............................................  

Cấp lần đầu ngày: …/…/…… tại:  ...............................................................  

Thay đổi lần cuối ngày: …/…/…… tại:  ......................................................  

Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh:  .......................................................................  

Điện thoại (nếu có):  ...................................... Fax (nếu có):  ........................  

Email (nếu có):  .............................................. Website (nếu có):  .................  

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh nhƣ sau: 

 .......................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

Tôi cam kết về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và chịu trách nhiệm 

trƣớc pháp luật về nội dung của Thông báo này (Trường hợp đăng ký thay đổi 

địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh, hộ kinh doanh phải cam kết về quyền sở hữu hoặc 

quyền sử dụng hợp pháp trụ sở dự định chuyển tới). 

 

 
CHỦ HỘ KINH DOANH 

(Ký và ghi họ tên)
7
 

                                                           
6
 - Trƣờng hợp hộ kinh doanh thông báo thay đổi địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh theo quy định tại khoản 4 

Điều 90 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP thì ghi tên Phòng Tài chính - Kế hoạch nơi hộ kinh doanh dự định đặt địa 

chỉ trụ sở mới. 

- Các trƣờng hợp hộ kinh doanh thông báo thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh còn lại theo quy định 

tại Điều 90 Nghị định số 01/2021/NĐ-CP thì ghi tên Phòng Tài chính - Kế hoạch nơi hộ kinh doanh đã đăng ký. 
7
 Chủ hộ kinh doanh ký trực tiếp vào phần này. 



1442 

 

Phụ lục III-3 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  
TÊN HỘ KINH DOANH 

 

Số: …………….. 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

……, ngày……tháng……năm…… 

THÔNG BÁO 

Thay đổi chủ hộ kinh doanh  

Kính gửi: Phòng Tài chính - Kế hoạch ................ 

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):  ..................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh:  ..............................................  

Cấp lần đầu ngày: …/…/…… tại:  ...............................................................  

Thay đổi lần cuối ngày: …/…/…… tại:  ......................................................  

Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh:  .......................................................................  

Điện thoại (nếu có):  ...................................... Fax (nếu có):  ........................  

Email (nếu có):  .............................................. Website (nếu có):  .................  

Đăng ký thay đổi chủ hộ kinh doanh với các nội dung sau: 

Thay đổi chủ hộ kinh doanh do (đánh dấu X vào ô thích hợp): 

Thành viên hộ gia đình uỷ quyền cho 

ngƣời khác là chủ hộ kinh doanh 

Tặng cho hộ kinh doanh 

 

Bán hộ kinh doanh 

Thừa kế hộ kinh doanh 

 

1. Ngƣời tặng cho/Ngƣời bán/Ngƣời chết/Chủ hộ kinh doanh trƣớc 

khi thay đổi: 

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):  ...................................... Giới tính:  .........  

Sinh ngày:  ...... / ...... / ......... Dân tộc:  .................  Quốc tịch:  ......................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:  

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 
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Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: …………………………………………... 

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: …………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

Địa chỉ thƣờng trú: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  .....................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..........................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  .......................................  

Tỉnh/Thành phố:  ................................................................................  

Địa chỉ liên lạc: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  .....................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..........................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  .......................................  

Tỉnh/Thành phố:  ................................................................................  

Điện thoại (nếu có):  ....................... Email (nếu có):  ....................................  

2. Ngƣời đƣợc tặng cho/Ngƣời mua/Ngƣời thừa kế/Chủ hộ kinh 

doanh sau khi thay đổi: 

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):  ...................................... Giới tính:  .........  

Sinh ngày:  ...... / ...... / ......... Dân tộc:  .................  Quốc tịch:  ......................  

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:  

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: …………………………………………... 

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: …………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

Địa chỉ thƣờng trú: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  .....................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..........................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  .......................................  

Tỉnh/Thành phố:  ................................................................................  

Địa chỉ liên lạc: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  .....................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..........................................................................  
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Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  .......................................  

Tỉnh/Thành phố:  ................................................................................  

Điện thoại (nếu có):  ............................ Email (nếu có):  ..............................  

Chúng tôi cam kết về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và chịu trách 

nhiệm trƣớc pháp luật về nội dung của Thông báo này. 

 
NGƢỜI ĐƢỢC TẶNG CHO/NGƢỜI MUA/ 

NGƢỜI THỪA KẾ/CHỦ HỘ KINH DOANH  

SAU KHI THAY ĐỔI 

(Ký và ghi họ tên)
1
 

CHỦ HỘ KINH DOANH TRƢỚC 

KHI THAY ĐỔI 

(Ký và ghi họ tên)
2
 

 

 

                                                           
1
 Ngƣời đƣợc tặng cho/Ngƣời mua/Chủ hộ kinh doanh sau khi thay đổi ký trực tiếp vào phần này. 

2
 Không có phần này trong trƣờng hợp thay đổi chủ hộ kinh doanh do thừa kế. Trong các trƣờng hợp 

khác, chủ hộ kinh doanh trƣớc khi thay đổi ký trực tiếp vào phần này.  
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3. Tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trƣớc thời hạn đã 

thông báo của hộ kinh doanh. Mã số TTHC: 1.001570.000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

Bƣớc 1: Tiếp nhận hồ sơ: 

- Trƣờng hợp tạm ngừng kinh doanh từ 30 ngày trở lên, hộ kinh doanh 

phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện là Phòng Tài chính – 

Kế hoạch nơi đã đăng ký kinh doanh và Cơ quan thuế trực tiếp quản lý. 

- Trƣờng hợp hộ kinh doanh tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh 

trƣớc thời hạn đã thông báo, hộ kinh doanh gửi thông báo bằng văn bản cho Cơ 

quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đã đăng ký ít nhất 03 

ngày làm việc trƣớc khi tạm ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trƣớc 

thời hạn đã thông báo 

Cách thức nộp hồ sơ nhƣ sau: 

Hộ kinh doanh phải nộp hồ sơ trực tuyến trên Cổng dịch vụ công hoặc gửi 

qua dịch vụ bƣu chính công ích, hoặc gửi trực tiếp đến Bộ phận một cửa cấp 

huyện. 

Bƣớc 2: Xử lý hồ sơ (trong thời gian 01 ngày làm việc): 

Sau khi tiếp nhận thông báo, Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện trao 

Giấy biên nhận hồ sơ cho hộ kinh doanh (hoặc sẽ nhận đƣợc giấy biên nhận hồ 

sơ qua mạng điện tử nếu nộp hồ sơ trực tuyến).  

Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ hợp lệ, Cơ 

quan đăng ký kinh doanh cấp huyện cấp Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh 

đăng ký tạm ngừng kinh doanh, Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký 

tiếp tục kinh doanh trƣớc thời hạn đã thông báo cho hộ kinh doanh. 

Bƣớc 3: Trả kết quả: Phòng Tài chính – Kế hoạch  chuyển kết quả đến 

Bộ phận một cửa cấp huyện để trả kết quả cho hộ kinh doanh. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công. 

- Hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bƣu chính công ích. 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho Bộ phận một cửa cấp huyện. 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

(i) Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh, tiếp tục kinh doanh trƣớc 

thời hạn đã thông báo của hộ kinh doanh; 

(ii) Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc đăng ký tạm 

ngừng kinh doanh hoặc tiếp tục kinh doanh trƣớc thời hạn đã thông báo đối với 

trƣờng hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh. 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=2286
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* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ kinh doanh. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính:  Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thuộc UBND cấp huyện. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký tạm ngừng kinh doanh, 

Giấy xác nhận về việc hộ kinh doanh đăng ký tiếp tục kinh doanh trƣớc thời hạn 

đã thông báo.  

h) Lệ phí: Không phí. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trƣớc thời 

hạn đã thông báo của hộ kinh doanh (Phụ lục III-4, Thông tƣ số 01/2021/TT-

BKHĐT). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục: 

(i) Trƣờng hợp tạm ngừng kinh doanh từ 30 ngày trở lên, hộ kinh doanh 

phải thông báo với Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện nơi đã đăng ký kinh 

doanh và Cơ quan thuế trực tiếp quản lý. 

(ii) Hộ kinh doanh gửi thông báo bằng văn bản cho Cơ quan đăng ký kinh 

doanh cấp huyện nơi hộ kinh doanh đã đăng ký ít nhất 03 ngày làm việc trƣớc 

khi tạm ngừng kinh doanh. 

(iii) Có hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh hợp lệ. 

l)  Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục III-4 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  
TÊN HỘ KINH DOANH 

 

Số: ………….. 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

……, ngày…… tháng…… năm …… 

THÔNG BÁO 

Về việc tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trƣớc thời hạn đã 

thông báo của hộ kinh doanh 

Kính gửi: Phòng Tài chính - Kế hoạch .............. 

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):  ..................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh:  ..............................................   

Cấp lần đầu ngày: …/…/…… tại:  ...............................................................  

Thay đổi lần cuối ngày: …/…/…… tại:  ......................................................  

Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh:……………………………………………… 

Điện thoại (nếu có):………………… Fax (nếu có):……………………… 

Email (nếu có):…………………… Website (nếu có):…………………… 

Thông báo tạm ngừng kinh doanh/tiếp tục kinh doanh trƣớc thời hạn đã 

thông báo nhƣ sau: 

1. Trường hợp tạm ngừng kinh doanh thì ghi: 

Thời gian tạm ngừng: kể từ ngày … / … / … đến hết ngày … / … / ….  

Lý do tạm ngừng:  .........................................................................................  

2. Trường hợp tiếp tục kinh doanh trước thời hạn đã thông báo thì ghi: 

Thời gian tiếp tục kinh doanh kể từ ngày ……… tháng ……… năm ……… 

Lý do tiếp tục kinh doanh: ………………………………………………… 

Tôi cam kết về tính hợp pháp, chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu 

trách nhiệm trƣớc pháp luật về nội dung của Thông báo này. 

 
CHỦ HỘ KINH DOANH 

(Ký và ghi họ tên)
3
 

                                                           
3
 Chủ hộ kinh doanh ký trực tiếp vào phần này. 



1448 

 

4. Chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh. Mã số TTHC: 

1.001266.000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bƣớc 1: Tiếp nhận hồ sơ:  

+ Khi chấm dứt hoạt động kinh doanh, hộ kinh doanh phải gửi hồ sơ 

thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh trên Cổng dịch vụ công 

hoặc gửi qua dịch vụ bƣu chính công ích, hoặc gửi trực tiếp đến Bộ phận một 

cửa cấp huyện nơi đã đăng ký. 

+ Hộ kinh doanh có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm cả 

nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chƣa thực hiện trƣớc khi nộp hồ sơ chấm dứt hoạt 

động hộ kinh doanh, trừ trƣờng hợp hộ kinh doanh và chủ nợ có thỏa thuận 

khác.  

- Bƣớc 2: Xử lý hồ sơ:  

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện là Phòng Tài chính – Kế hoạch 

xem xét tính hợp lệ của hồ sơ và ra thông báo về việc chấm dứt hoạt động của 

hộ kinh doanh cho hộ kinh doanh trong thời gian 02 ngày làm việc. 

- Bƣớc 3: Trả kết quả: Phòng Tài chính – Kế hoạch  chuyển kết quả đến 

Bộ phận một cửa cấp huyện để trả kết quả cho hộ kinh doanh. 

b) Cách thức thực hiện:  

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công. 

- Hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bƣu chính công ích. 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho Bộ phận một cửa cấp huyện. 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

(i) Thông báo về việc chấm dứt hoạt động của hộ kinh doanh; 

(ii) Thông báo về việc chấm dứt hiệu lực mã số thuế của Cơ quan thuế; 

(iii) Bản sao biên bản họp thành viên hộ gia đình về việc chấm dứt hoạt 

động hộ kinh doanh đối với trƣờng hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ 

kinh doanh; 

(iv) Bản gốc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. 

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết:  

Trong thời hạn 03 (ba) ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ kinh doanh. 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=1888
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e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thuộc UBND cấp huyện 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc UBND cấp huyện ghi nhận việc chấm 

dứt hoạt động hộ kinh doanh.  

h) Lệ phí: Không có. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Thông báo về việc chấm dứt hoạt động hộ 

kinh doanh (Phụ lục III-5, Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:  

(i) Có đầy đủ hồ sơ hợp lệ. 

(ii) Hộ kinh doanh có trách nhiệm thanh toán đầy đủ các khoản nợ, gồm 

cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính chƣa thực hiện trƣớc khi nộp hồ sơ chấm dứt 

hoạt động hộ kinh doanh, trừ trƣờng hợp hộ kinh doanh và chủ nợ có thỏa thuận 

khác. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục III-5 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  
TÊN HỘ KINH DOANH 

 
Số: ………………… 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

……., ngày …… tháng …… năm …… 

THÔNG BÁO 

Về việc chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh 

Kính gửi: Phòng Tài chính - Kế hoạch ................... 

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):  ..................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh:  ..............................................  

Cấp lần đầu ngày: …/…/…… tại:  ...............................................................  

Thay đổi lần cuối ngày: …/…/…… tại:  ......................................................  

Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh:  .......................................................................  

Điện thoại (nếu có):………………… Fax (nếu có):……………………… 

Email (nếu có):…………………… Website (nếu có):…………………… 

Thông báo chấm dứt hoạt động hộ kinh doanh kể từ ngày  .... / ....... / ..........  

Hộ kinh doanh cam kết: 

- Đã thanh toán đầy đủ/thoả thuận với chủ nợ đối với các khoản nợ, bao 

gồm cả nợ thuế và nghĩa vụ tài chính khác chƣa thực hiện; 

- Hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, 

trung thực của nội dung Thông báo này. 

 

 
CHỦ HỘ KINH DOANH 

(Ký và ghi họ tên)
1
 

                                                           
1
 Chủ hộ kinh doanh ký trực tiếp vào phần này. 
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5. Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Mã số TTHC: 

2.000575. 000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

Bƣớc 1: Tiếp nhận hồ sơ: 

- Trƣờng hợp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh bị mất, cháy, rách, 

nát hoặc bị tiêu hủy dƣới hình thức khác, hộ kinh doanh lập văn bản trực tuyến 

trên Cổng dịch vụ công hoặc gửi văn bản qua dịch vụ bƣu chính công ích, hoặc 

gửi trực tiếp đến Bộ phận một cửa cấp huyện nơi đặt trụ sở hộ kinh doanh.  

Bƣớc 2: Xử lý hồ sơ:  

Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp huyện là Phòng Tài chính – Kế hoạch 

xem xét cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong thời hạn 01 ngày 

làm việc kể từ ngày nhận đƣợc văn bản đề nghị. 

- Trƣờng hợp hộ kinh doanh đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh 

doanh mới thì Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh của các lần trƣớc đó 

không còn hiệu lực. 

Bƣớc 3: Trả kết quả: Phòng Tài chính – Kế hoạch  chuyển kết quả đến 

Bộ phận một cửa cấp huyện để trả kết quả cho hộ kinh doanh. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công. 

- Hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bƣu chính công ích. 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho Bộ phận một cửa cấp huyện. 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

- Thành phần hồ sơ: Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ 

kinh doanh; 

- Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ.  

d) Thời hạn giải quyết: 

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc Giấy đề nghị cấp 

lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. 

- Trƣờng hợp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đƣợc cấp không 

đúng hồ sơ, trình tự, thủ tục theo quy định, cơ quan đăng ký kinh doanh cấp 

huyện gửi thông báo yêu cầu hộ kinh doanh hoàn chỉnh và nộp hồ sơ hợp lệ theo 

quy định trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày gửi thông báo để đƣợc xem xét cấp 

lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. Cơ quan đăng ký kinh doanh cấp 

huyện thực hiện cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh trong thời hạn 

01 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ hợp lệ của hộ kinh doanh. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Hộ kinh doanh. 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=1762
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e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thuộc UBND cấp huyện. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh đƣợc cấp lại cho hộ kinh doanh. 

h) Lệ phí: 30.000 đồng/lần cấp (Theo Nghị quyết số 05/2020/NQ-

HĐND ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh Bình Phƣớc).  

Thanh toán lệ phí tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh hoặc qua 

dịch vụ bƣu chính công ích hoặc thanh toán trực tuyến qua cổng dịch vụ công 

của tỉnh: (https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn) 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh (Phụ lục III-

6, Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục:  

Hộ kinh doanh đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh khi có 

đủ các điều kiện sau đây: 

- Ngành, nghề đăng ký kinh doanh không bị cấm đầu tƣ kinh doanh; 

- Tên của hộ kinh doanh đƣợc đặt theo đúng quy định tại Điều 88 Nghị 

định số 01/2021/NĐ-CP; 

- Có hồ sơ đăng ký hộ kinh doanh hợp lệ; 

- Nộp đủ lệ phí đăng ký hộ kinh doanh theo quy định. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nƣớc Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;  

- Nghị định số 01/2021/NĐ-CP ngày 04/01/2021 của Chính phủ về đăng ký 

doanh nghiệp; 

- Thông tƣ số 85/2019/TT-BTC ngày 29/11/2019 của Bộ Tài chính hƣớng 

dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, 

thành phố trực thuộc Trung ƣơng. 

- Thông tƣ số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/03/2021 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký doanh nghiệp. 

- Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh 

Bình Phƣớc Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký kinh 

doanh đối với hộ gia đình, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bình 

Phƣớc. 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục III-6 

(Ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BKHĐT 

ngày 16 tháng 03 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư) 

  
TÊN HỘ KINH DOANH 

 

Số: ………………. 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

……, ngày…… tháng…… năm …… 

GIẤY ĐỀ NGHỊ 

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh 

Kính gửi: Phòng Tài chính - Kế hoạch ................... 

Tên hộ kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):  ..................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh:  ..............................................  

Cấp lần đầu ngày: …/…/…… tại:  ...............................................................  

Thay đổi lần cuối ngày: …/…/…… tại:  ......................................................  

Địa chỉ trụ sở hộ kinh doanh:  .......................................................................  

Điện thoại (nếu có):………………… Fax (nếu có):……………………… 

Email (nếu có):…………………… Website (nếu có):…………………… 

Đề nghị đƣợc cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh. 

Lý do đề nghị cấp lại: ...................................................................................  

 .................................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

Hộ kinh doanh cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính 

hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Giấy đề nghị này. 

 

 
CHỦ HỘ KINH DOANH 

(Ký và ghi họ tên)
1
 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
1
 Chủ hộ kinh doanh ký trực tiếp vào phần này. 
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II. THÀNH LẬP VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỢP TÁC XÃ  

6. Đăng ký thành lập hợp tác xã. Mã số TTHC: 

1.005280.000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

Bƣớc 1: Nộp hồ sơ  

- Ngƣời có thẩm quyền đăng ký hợp tác xã hoặc ngƣời đại diện theo ủy 

quyền nộp hồ sơ đăng ký trên Cổng dịch vụ công hoặc gửi qua dịch vụ bƣu 

chính công ích, hoặc gửi trực tiếp tại Bộ phận một cửa cấp huyện nơi hợp tác xã 

đặt trụ sở chính. 

- Ngƣời có thẩm quyền đăng ký cần có bản sao hợp lệ một trong các giấy 

tờ chứng thực cá nhân (Thẻ căn cƣớc công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc 

Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam; Hộ chiếu nƣớc 

ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nƣớc ngoài còn hiệu lực đối với 

ngƣời nƣớc ngoài).  

- Trƣờng hợp đƣợc ủy quyền thì phải có thêm giấy tờ sau:(1) Bản sao hợp 

lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (Thẻ căn cƣớc công dân hoặc 

Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực đối với công dân 

Việt Nam; Hộ chiếu nƣớc ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nƣớc 

ngoài còn hiệu lực đối với ngƣời nƣớc ngoài); (2) Bản sao hợp lệ hợp đồng cung 

cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu 

của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc Văn bản ủy 

quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp 

luật. Văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực. 

Bƣớc 2: Tiếp nhận hồ sơ 

- Hồ sơ đăng ký hợp tác xã đƣợc tiếp nhận để nhập thông tin vào Hệ 

thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã khi: 

+ Có đủ giấy tờ theo quy định; 

+ Thông tin của hợp tác xã đã đƣợc kê khai đầy đủ vào các giấy tờ trong 

hồ sơ đăng ký hợp tác xã theo quy định; 

+ Có địa chỉ liên lạc của ngƣời nộp hồ sơ đăng ký thành lập hợp tác xã; 

+ Đã nộp lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định. 

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký hợp tác xã, Phòng Tài chính - Kế hoạch 

trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho ngƣời nộp hồ sơ (hoặc sẽ nhận đƣợc 

giấy biên nhận hồ sơ qua mạng điện tử nếu nộp hồ sơ trực tuyến). 

Bƣớc 3: Xử lý hồ sơ 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7449
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- Trƣờng hợp hồ sơ không đủ điều kiện cấp đăng ký theo quy định tại 

Điều 24 Luật Hợp tác xã, Phòng Tài chính - Kế hoạch phải thông báo rõ nội 

dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho ngƣời thành lập hợp tác xã trong 

thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Phòng Tài chính - Kế 

hoạch ghi toàn bộ yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hợp tác xã đối với 

mỗi một bộ hồ sơ do hợp tác xã nộp trong 01 Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ 

sung hồ sơ đăng ký hợp tác xã 

- Trƣờng hợp hồ sơ đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 24 Luật Hợp 

tác xã, hợp tác xã đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã trong thời hạn 

02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ hợp lệ. 

b) Cách thức thực hiện:  

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công. 

- Hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bƣu chính công ích. 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho Bộ phận một cửa cấp huyện. 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ: 

- Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của ngƣời có thẩm quyền 

đăng ký. Trƣờng hợp đƣợc ủy quyền, phải có thêm: (1) bản sao hợp lệ giấy tờ 

chứng thực cá nhân của ngƣời đƣợc ủy quyền; (2) bản sao hợp lệ hợp đồng cung 

cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu 

của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả hoặc văn bản ủy 

quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp 

luật. Văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực. 

- Giấy đề nghị đăng ký thành lập hợp tác xã; 

- Điều lệ; 

- Phƣơng án sản xuất kinh doanh;  

- Danh sách thành viênhợp tác xã; 

- Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát 

hoặc kiểm soát viên; 

- Nghị quyết Hội nghị thành lập; 

- Trƣờng hợp đăng ký hợp tác xã là tổ chức tín dụng kèm theo hồ sơ phải 

có bản sao hợp lệ giấy phép hoặc văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nƣớc 

Việt Nam. 

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 
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d) Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký hợp 

tác xã. 

h) Lệ phí: 100.000 đồng/lần cấp (Theo Nghị quyết số 05/2020/QĐ-

UBND ngày 23/12/2015). Thanh toán lệ phí tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh hoặc qua dịch vụ bƣu chính công ích hoặc thanh toán trực tuyến qua 

cổng dịch vụ công của tỉnh: (https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn) 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Giấy đề nghị đăng ký thành lập hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục 

I-1 Thông tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT; 

- Phƣơng án sản xuất kinh doanh theo mẫu quy định tại Phụ lục I-2 Thông 

tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT; 

- Danh sách thành viênhợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục I-3 

Thông tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT; 

- Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát hoặc 

kiểm soát viên theo mẫu quy định tại Phụ lục I-4 Thông tƣ số 07/2019/TT-

BKHĐT. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): 

- Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh mà pháp luật không cấm;trừ trƣờng 

hợp kinh doanh ngành, nghề yêu cầu phải có điều kiện; 

- Tên của hợp tác xã đƣợc đặt theo quy định tại Điều 22 của Luật Hợp tác 

xã, Điều 7, 8, 9, 10 Nghị định số 193/2013/NĐ-CP, Khoản 14 Điều 1 Thông tƣ 

số 07/2019/TT-BKHĐT; 

- Hồ sơ đăng ký có đầy đủ giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó đƣợc kê khai 

đầy đủ theo quy định của pháp luật; 

- Trụ sở chính của hợp tác xã đƣợc xác định gồm số nhà, tên đƣờng, phố, 

xã, phƣờng, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ƣơng trên lãnh thổ Việt Nam; số điện thoại, số fax và thƣ điện 

tử (nếu có). 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Hợp tác xã ngày 20/11/2012(Luật Hợp tác xã); 
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- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số 

điều của Luật Hợp tác xã (Nghị định số 193/2013/NĐ-CP);  

- Thông tƣ số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/05/2014 hƣớng dẫn về đăng 

ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã(Thông tƣ số 

03/2014/TT-BKHĐT); 

- Thông tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tƣ số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình 

hình hoạt động của hợp tác xã (Thông tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT). 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục I-1 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
…… ngày….. tháng….. năm…. 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ 

Đăng ký thành lập hợp tác xã 

 

Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã 

 

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa):.......................là ngƣời đại diện theopháp luật 

của hợp tác xã 

Đăng ký thành lập hợp tác xã với các nội dung sau: 

1. Tình trạng thành lập(đánh dấu X vào ô thích hợp) 

Thành lập mới  

Thành lập trên cơ sở tách hợp tác xã  

Thành lập trên cơ sở chia hợp tác xã  

Thành lập trên cơ sở hợp nhất hợp tác xã  

2. Tên hợp tác xã: 

Tên hợp tác xã viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): ......................... ……... 

Tên hợp tác xã viết bằng tiếng nƣớc ngoài (nếu có): ................................... ……... 

Tên hợp tác xã viết tắt (nếu có): ................................................................... ……... 

3. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ............................................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ................................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  .............................................................  

Tỉnh/Thành phố:  ......................................................................................................  

Điện thoại (nếu có):  .............................................. Fax (nếu có):  ............................  

Email (nếu có):  ...................................................... Website (nếu có):  .....................  

4. Ngành, nghề kinh doanh
1
(ghi tên và mã ngành, nghề kinh doanh theo ngành 

cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam): 

                                                           
1
 Hợp tác xã có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm; 

- Các ngành, nghề cấm đầu tƣ kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tƣ, Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh 

mục ngành, nghề đầu tƣ kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tƣ; 
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STT Tên ngành Mã ngành Ngành, nghề kinh doanh chính 

(đánh dấu X để chọn một trong các 

ngành, nghề đã kê khai) 

    

5. Vốn điều lệ: 

Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ): ....................................................................................  

Vốn điều lệ (bằng chữ; VNĐ): .................................................................................  

Giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền nƣớc ngoài (nếu có): ......................................  

Có hiển thị thông tin về giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền tệ nƣớc ngoài trên 

Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hay không?         Có            Không  

6. Nguồn vốn điều lệ: 

Loại nguồn vốn Số tiền (bằng số; VNĐ và giá trị tƣơng đƣơng 

theo đơn vị tiền nƣớc ngoài, nếu có) 

Tỷ lệ 

(%) 

Vốn ngân sách nhà nƣớc   

Vốn tƣ nhân   

Vốn nƣớc ngoài   

Vốn khác   

Tổng cộng   

7. Số lƣợng thành viên:  ..............................................................................  

Danh sách thành viên hợp tác xã:(kê khai theo mẫu): Gửi kèm 

8. Ngƣời đại diện theo pháp luật: 

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):  ...................................................Giới tính:  .........  

Chức danh:  ...............................................................................................................  

Sinh ngày:  ......... / ...../ ......... Dân tộc:  .......................  Quốc tịch:  ..........................  

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: ...............................  

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: …………………………………………... 

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: …………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

                                                                                                                                                                                     
- Đối với ngành, nghề đầu tƣ kinh doanh có điều kiện, hợp tác xã chỉ đƣợc kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. Danh 

mục ngành, nghề đầu tƣ kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tƣ, Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ 

lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tƣ kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tƣ; 
- Hợp tác xã chọn một trong các ngành, nghề kinh doanh làm ngành, nghề kinh doanh chính. Cách ghi ngành, nghề kinh doanh 

thực hiện theo Khoản 5 Điều 1 Thông tƣ này. 
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Nơi đăng ký hộ khẩu thƣờng trú: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ...............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ...................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ................................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Quốc gia: ......................................................................................................  

Chỗ ở hiện tại: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ...............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ...................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ................................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Quốc gia:  ..................................................  

Điện thoại (nếu có):  ................................. Fax (nếu có):  ............................  

Email (nếu có):  ...........................................................................................  

9. Thông tin đăng ký thuế: 

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế 

9.1 Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc) (nếu có): 

Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): ……………………………. 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

9.2 Thông tin về Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán (nếu có tại thời điểm kê 

khai): 

Họ và tên Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán: ………………………… 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

9.3 Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế 

khác địa chỉ trụ sở chính): 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:........................... 

Xã/Phƣờng/Thị trấn: ………………………………………………….  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………… 

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………….. 

Điện thoại (nếu có): …………………Fax (nếu có): ……………… 

Email (nếu có): ……………………………………………………… 
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9.4 Ngày bắt đầu hoạt động
2
(trƣờng hợp hợp tác xã dự kiến bắt đầu hoạt động 

kể từ ngày đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã thì không cần kê 

khai nội dung này): …../…../……. 

9.5 Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):  

Hạch toán độc lập  

Hạch toán phụ thuộc  
 

9.6 Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..
3
 

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán) 

9.7 Tổng số lao động (dự kiến): .................................................................. 

9.8 Hoạt động theo dự án BOT/ BTO/ BT/ BOO, BLT, BTL, O&M: 

Có Không 
 

9.9 Phƣơng pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phƣơng pháp)
4
: 

 Khấu trừ  

 Trực tiếp trên GTGT  

 Trực tiếp trên doanh số  

 Không phải nộp thuế GTGT  

9.10 Thông tin về Tài khoản ngân hàng (nếu có tại thời điểm kê khai): 

Tên ngân hàng Số tài khoản ngân hàng 

………………………………… ………………………………… 
 

10. Thông tin về các hợp tác xã bị chia, bị tách, bị hợp nhất (chỉ kê khai trong 

trƣờng hợp thành lập hợp tác xã trên cơ sở chia, tách, hợp nhất): 

a) Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa):  .................................................................  

Mã số hợp tác xã/mã số thuế: ...................................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác 

xã
5
(chỉ kê khai nếu không có mã số hợp tác xã/mã số thuế):…………………….. Ngày 

cấp:…../…../……  Nơi cấp:  .............................................................................................  

                                                           
2
 Trường hợp hợp tác xã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã sau ngày bắt đầu hoạt động đã kê khai thì ngày bắt đầu 

hoạt động là ngày hợp tác xã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã. 
3
 - Trường hợp niên độ kế toán theo năm dương lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12.  

- Trường hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dương lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế toán là ngày đầu tiên 
của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý.  

- Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp. 
4
 Hợp tác xã căn cứ vào quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và dự kiến hoạt động kinh doanh của hợp tác xã để xác định 

01 trong 04 phương pháp tính thuế giá trị gia tăng tại chỉ tiêu này. 
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b) Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa):  .................................................................  

Mã số hợp tác xã/mã số thuế: ...................................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác 

xã
6
(chỉ kê khai nếu không có mã số hợp tác xã/mã số thuế):…………………….. Ngày 

cấp:…../…../……  Nơi cấp:  .............................................................................................  

Đề nghị ………………………..….(tên cơ quan đăng ký hợp tác xã) thực hiện 

chấm dứt tồn tại đối với hợp tác xã bị chia, bị hợp nhất và các chi nhánh, văn phòng 

đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã bị chia, bị hợp nhất. 

Tôi cam kết: 

- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của hợp tác xã và 

đƣợc sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật; 

- Chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của 

nội dung đăng ký hợp tác xã trên. 

 NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  

CỦA HỢP TÁC XÃ 

(Ký và ghi họ tên)
7
 

 

                                                                                                                                                                                     
5, 6

 Ghi theo số Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành. 

7
 Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục I-2 

PHƢƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA HỢP TÁC XÃ 

PHẦN I. TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH THỊ TRƢỜNG VÀ KHẢ NĂNG 

THAM GIA CỦA HỢP TÁC XÃ 

I. Tổng quan về tình hình thị trƣờng 

II. Đánh giá khả năng tham gia thị trƣờng của hợp tác xã 

III. Căn cứ pháp lý cho việc thành lập và hoạt động của hợp tác xã 

PHẦN II. GIỚI THIỆU VỀ HỢP TÁC XÃ 

I. Giới thiệu tổng thể 

1. Tên hợp tác xã 

2. Địa chỉ trụ sở chính 

3. Vốn điều lệ 

4. Số lƣợng thành viên 

5. Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh 

II. Tổ chức bộ máy và giới thiệu chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy của hợp 

tác xã 

PHẦN III. PHƢƠNG ÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH 

I. Phân tích điểm mạnh, yếu, cơ hội phát triển và thách thức của hợp tác xã 

II. Phân tích cạnh tranh 

III. Mục tiêu và chiến lƣợc phát triển của hợp tác xã 

IV. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã 

1. Nhu cầu về sản phẩm, dịch vụ hoặc việc làm của thành viên 

2. Dự kiến các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã căn cứ vào hợp 

đồng dịch vụ với thành viên hoặc hợp đồng lao động đối với thành viên (đối với 

trƣờng hợp hợp tác xã tạo việc làm) 

3. Xác định các hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm đáp ứng hợp đồng dịch 

vụ với thành viên hoặc hợp đồng lao động đối với thành viên (đối với trƣờng hợp hợp 

tác xã tạo việc làm) 
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V. Kế hoạch Marketing 

VI. Phƣơng án đầu tƣ cơ sở vật chất, bố trí nhân lực và các điều kiện khác phục 

vụ sản xuất, kinh doanh 

PHẦN IV. PHƢƠNG ÁN TÀI CHÍNH 

I. Phƣơng án huy động và sử dụng vốn 

II. Phƣơng án về doanh thu, chi phí, lợi nhuận trong 03 năm đầu 

III. Phƣơng án tài chính khác 

PHẦN V. KẾT LUẬN 

 

 NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA HỢP TÁC XÃ 

(Ký và ghi họ tên)
1
 

 

 

                                                           
1
 Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục I-3 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỢP TÁC XÃ  

 

S

T

T 

Tên 

thành 

viên 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh đối với 

thành viên 

là cá nhân, 

ngƣời đại 

diện hợp 

pháp của hộ 

gia đình 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Chỗ ở hiện 

tại đối với 

thành viên 

là cá nhân, 

ngƣời đại 

diện hợp 

pháp của 

hộ gia đình 

Nơi đăng ký 

hộ khẩu 

thƣờng trú 

đối với cá 

nhân; địa chỉ 

trụ sở chính 

đối với tổ 

chức 

Số, ngày, cơ quan cấp 

Chứng minh nhân dân/Căn 

cƣớc công dân hoặc Hộ 

chiếu đối với cá nhân; Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp (hoặc các giấy chứng 

nhận tƣơng đƣơng) đối với 

doanh nghiệp; Quyết định 

thành lập đối với tổ chức 

Vốn góp Thời 

điểm 

hoàn 

thành 

góp 

vốn 

Mã số dự 

án, ngày 

cấp, cơ 

quan cấp 

Giấy 

chứng 

nhận đăng 

ký đầu tƣ 

(nếu có)
 

  

Giá trị phần vốn 

góp (bằng số; 

VNĐ và giá trị 

tƣơng đƣơng 

theo đơn vị tiền 

nƣớc ngoài, nếu 

có) 

Tỷ lệ 

(%) 

Chữ ký 

của 

thành 

viên
1
 

Ghi 

chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

……, ngày……tháng……năm…… 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

 CỦA HỢP TÁC XÃ 

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)
2
 

 

                                                           
1
 Trường hợp thành viên là tổ chức thì chữ ký là của người đại diện theo pháp luật của tổ chức. 

2
 Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này. Trường hợp thành lập mới thì không cần đóng dấu. 



1466 

 

Phụ lục I-4 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC (TỔNG GIÁM ĐỐC),  

BAN KIỂM SOÁT, KIỂM SOÁT VIÊN HỢP TÁC XÃ 

STT Họ và 

tên 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Giới tính Quốc tịch Dân tộc Chỗ ở hiện tại Nơi đăng ký hộ 

khẩu thƣờng trú 

Số, ngày, cơ quan cấp chứng minh nhân 

dân/căn cƣớc công dân hoặc hộ chiếu  

Chức danh Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

D. Danh sách Hội đồng quản trị 

1           

2           

E. Giám đốc (Tổng Giám đốc) 

           

F. Danh sách Ban kiểm soát (kiểm soát viên) 

1           

2           

 ……, ngày…. tháng…. năm… 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA HỢP TÁC XÃ 

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)
1 

                                                           
1
 Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này. Trường hợp thành lập mới thì không phải đóng dấu. 
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7. Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh 

doanh của hợp tác xã. Mã số TTHC: 2.002123.000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

Bƣớc 1: Nộp hồ sơ 

- Khi thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của 

hợp tác xã, hợp tác xã gửi Thông báo về việc đăng ký thành lập chi nhánh, văn 

phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác trên Cổng dịch vụ công hoặc 

gửi qua dịch vụ bƣu chính công ích, hoặc gửi trực tiếp tại Bộ phận một cửa cấp 

huyện nơi đặt chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh kèm theo01 

bộ hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh 

của hợp tác xã. 

- Trƣờng hợp đƣợc ủy quyền thì phải thêm có giấy tờ sau:(1) Bản sao hợp 

lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (Thẻ căn cƣớc công dân hoặc 

Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực đối với công dân 

Việt Nam; Hộ chiếu nƣớc ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nƣớc 

ngoài còn hiệu lực đối với ngƣời nƣớc ngoài); (2) Bản sao hợp lệ hợp đồng cung 

cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu 

của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc Văn bản 

ủyquyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp 

luật. Văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực. 

- Nội dung Thông báo về việc đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại 

diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã gồm có: 

+ Tên hợp tác xã, địa chỉ trụ sở chính, số giấy chứng nhận đăng ký, ngày 

cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã; 

+ Tên chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh dự định thành 

lập; tên phải kèm theo chữ “chi nhánh” đối với đăng ký thành lập chi nhánh, chữ 

“văn phòng đại diện” đối với đăng ký thành lập văn phòng đại diện, chữ “địa 

điểm kinh doanh” đối với đăng ký thành lập địa điểm kinh doanh; 

+ Họ tên, nơi đăng ký hộ khẩu thƣờng trú, quốc tịch, số giấy chứng minh 

nhân dân, số hộ chiếu hoặc chứng thực hợp pháp khác của ngƣời đại diện theo 

pháp luật của hợp tác xã; 

+ Địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; 

+ Ngành nghề kinh doanh của chi nhánh, địa điểm kinh doanh; nội dung 

hoạt động của văn phòng đại diện; 

+ Họ tên, nơi đăng ký hộ khẩu thƣờng trú, quốc tịch, số giấy chứng minh 

nhân dân, số hộ chiếu hoặc chứng thực hợp pháp khác của ngƣời đại diện chi 

nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. 

Bƣớc 2: Tiếp nhận hồ sơ 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7447
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- Hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh 

doanh của hợp tác xã đƣợc tiếp nhận để nhập thông tin vào Hệ thống thông tin 

quốc gia về đăng ký hợp tác xã khi: 

+ Có đủ giấy tờ theo quy định; 

+ Thông tin của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của 

hợp tác xã đã đƣợc kê khai đầy đủ vào các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký thành lập 

chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã theo quy 

định; 

+ Có địa chỉ liên lạc của ngƣời nộp hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh, 

văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã; 

+ Đã nộp lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định. 

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại 

diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, Phòng Tài chính - Kế hoạch trao Giấy 

biên nhận về việc nhận hồ sơ cho ngƣời nộp hồ sơ (hoặc sẽ nhận đƣợc giấy biên 

nhận hồ sơ qua mạng điện tử nếu nộp hồ sơ trực tuyến). 

Bƣớc 3: Xử lý hồ sơ 

- Trƣờng hợp hồ sơ không hợp lệ, Phòng Tài chính - Kế hoạch phải thông 

báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho ngƣời thành lập chi 

nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã trong thời hạn 

02 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Phòng Tài chính - Kế hoạch ghi 

toàn bộ yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong 01 Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ 

sung hồ sơ. 

- Trƣờng hợp hồ sơ hợp lệ, ngành, nghề, nội dung hoạt động của chi 

nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh phù hợp với ngành, nghề hoạt 

động của hợp tác xã và phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan thì hợp 

tác xã đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa 

điểm kinh doanh của hợp tác xã trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận 

đƣợc hồ sơ hợp lệ, đồng thời cập nhật vào hồ sơ đăng ký hợp tác xã. 

- Trƣờng hợp không cấp giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng 

đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xãthì Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho hợp tác xã biết. 

- Trƣờng hợp lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh ở 

nƣớc ngoài thì hợp tác xã phải thực hiện theo quy định pháp luật của nƣớc 

đó.Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày đƣợc cơ quan có thẩm quyền của 

nƣớc ngoài cấp giấy chứng nhận mở chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm 

kinh doanh, hợp tác xã phải thông báo bằng văn bản tới Phòng Tài chính - Kế 

hoạchđã cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính 

để bổ sung vào hồ sơ đăng ký hợp tác xã. Kèm theo thông báo là bản sao giấy 

chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh do cơ 
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quan có thẩm quyền của nƣớc ngoài cấp. 

- Sau khi đƣợc cấp giấy chứng nhận đăng ký, chi nhánh, văn phòng đại 

diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã đƣợc khắc dấu và có quyền sử dụng 

con dấu của mình. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công. 

- Hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bƣu chính công ích. 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho Bộ phận một cửa cấp huyện. 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

- Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của ngƣời đại diện chi nhánh, 

văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. Trƣờng hợp đƣợc ủy quyền, phải có 

thêm: (1) bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của ngƣời đƣợc ủy quyền; 

(2) bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ nộp hồ 

sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ 

sơ, nhận kết quả hoặc văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận 

kết quả theo quy định của pháp luật. Văn bản này không bắt buộc phải công 

chứng, chứng thực. 

- Thông báo về việc đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa 

điểm kinh doanh;  

- Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã; 

- Nghị quyết của đại hội thành viên về việc mở chi nhánh, văn phòng đại 

diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã; 

- Quyết định bằng văn bản của hội đồng quản trị về việc cử ngƣời đại diện 

chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh; 

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. 

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

đ) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký chi 

nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã. 

h) Lệ phí: 30.000 đồng/lần cấp (Theo Nghị quyết số 05/2020/QĐ-UBND 

ngày 23/12/2015). Thanh toán lệ phí tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh hoặc qua dịch vụ bƣu chính công ích hoặc thanh toán trực tuyến qua cổng 

dịch vụ công của tỉnh: (https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn) 
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i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Thông báo về việc thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh 

doanh theo mẫu quy định tại Phụ lục I-7 Thông tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

Ngành, nghề, nội dung hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa 

điểm kinh doanh phải phù hợp với hoạt động của hợp tác xã. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Hợp tác xã ngày 20/11/2012(Luật Hợp tác xã); 

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số 

điều của Luật Hợp tác xã (Nghị định số 193/2013/NĐ-CP); 

- Thông tƣ số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/05/2014 hƣớng dẫn về đăng 

ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã (Thông tƣ số 

03/2014/TT-BKHĐT); 

- Thông tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tƣ số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình 

hình hoạt động của hợp tác xã (Thông tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT). 

- Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh 

Bình Phƣớc Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký kinh 

doanh đối với hộ gia đình, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bình 

Phƣớc. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục I-7 

TÊN HỢP TÁC XÃ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: …………. …… ngày….. tháng….. năm….. 

 

THÔNG BÁO 

Về việc đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện,  

địa điểm kinh doanh của hợp tác xã 

 

Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã 

 

Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa): ....................................................................  

Mã số hợp tác xã/Mã số thuế: .................................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác 

xã
1
(chỉ kê khai nếu không có mã số hợp tác xã/mã số thuế):……………………… 

Ngày cấp: …./…../….  Nơi cấp:  .......................................................................................  

Đăng ký thành lập chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh với 

các nội dung sau: 

1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết bằng tiếng 

Việt(ghi bằng chữ in hoa): ................................................................................................  

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết bằng tiếng nƣớc 

ngoài (nếu có): ...................................................................................................................  

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết tắt (nếu có): ............  

2. Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  .........................................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..............................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ..........................................................  

Tỉnh/Thành phố:  ....................................................................................................  

Điện thoại (nếu có):  ............................................ Fax (nếu có):  ............................  

Email (nếu có):  ................................................... Website (nếu có):  .....................  

3. Ngành, nghề kinh doanh, nội dung hoạt động: 

                                                           
1
Ghi theo số Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu 

lực thi hành. 
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a) Ngành, nghề kinh doanh (đối với chi nhánh, địa điểm kinh doanh; ghi tên và 

mã ngành, nghề kinh doanh theo ngành cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt 

Nam): 

STT Tên ngành Mã ngành Ngành, nghề kinh doanh 

chính  

(đánh dấu X để chọn một 

trong các ngành, nghề đã kê 

khai) 

    

b) Nội dung hoạt động (đối với văn phòng đại diện): ............................................  

4. Ngƣời đại diện chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: 

Họ tên ngƣời đại diện (ghi bằng chữ in hoa):  .......................... Giới tính: ............  

Sinh ngày:  ......... / ...... / ...... Dân tộc:  .......................  Quốc tịch:  ..........................  

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:  

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: …………………………………………... 

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: …………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

Nơi đăng ký hộ khẩu thƣờng trú: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ...............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ...................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ................................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Quốc gia:  .....................................................................................................  

Chỗ ở hiện tại: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ...............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ...................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ................................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Quốc gia:  ..................................................  ..................................................  

Điện thoại (nếu có):  ............................................ Fax (nếu có):  ............................  

Email (nếu có):  ...................................................  ..................................................  

5. Chi nhánh chủ quản(chỉ kê khai đối với trƣờng hợp đăng ký thành lập địa 

điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh): 
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Tên chi nhánh:  .......................................................................................................  

Địa chỉ chi nhánh:  ..................................................................................................  

Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh:  .........................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh hợp tác xã (trƣờng hợp không có mã số 

chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh):………………………………. Ngày 

cấp: ……/……./…….. Nơi cấp: ………………………………………………… 

6. Thông tin đăng ký thuế: 

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế 

6.1 Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế 

khác địa chỉ trụ sở chính): 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ……………… 

Xã/Phƣờng/Thị trấn: ………………………………………………….. 

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………......... 

Tỉnh/Thành phố: ……………………………………………………... 

Điện thoại: …………………………Fax (nếu có): ………………….. 

Email (nếu có): ……………………………………………………….. 

6.2 Ngày bắt đầu hoạt động
1
(trƣờng hợp chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm 

kinh doanh đƣợc dự kiến bắt đầu hoạt động kể từ ngày đƣợc cấp Giấy chứng 

nhận đăng ký chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanhthì không 

cần kê khai nội dung này): …../…../……. 

6.3 Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp): 

Hạch toán độc lập  

Hạch toán phụ thuộc  
 

6.4 Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày …..…/..……. đến ngày …..…./.…….
2
 

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán) 

6.5 Tổng số lao động (dự kiến): ........................................ 

                                                           
1
 Trường hợp chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh được cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh sau ngày bắt đầu hoạt động đã kê khai thì 
ngày bắt đầu hoạt động là ngày chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh được cấp Giấy 
chứng nhận. 

2
 Trường hợp niên độ kế toán theo năm dương lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12. Trường hợp 

niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dương lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế toán là ngày đầu 
tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý; Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến 
ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp. 
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6.6 
Hoạt động theo dự án BOT/ BTO/ BT/ BOO, BLT, BTL, O&M: 

Có Không 
 

6.7 Phƣơng pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phƣơng pháp)
1
: 

 Khấu trừ  

 Trực tiếp trên GTGT  

 Trực tiếp trên doanh số  

 Không phải nộp thuế GTGT  

6.8 Thông tin về Tài khoản ngân hàng: 

Tên ngân hàng Số tài khoản ngân hàng 

………………………………… …………………………… 

………………………………… …………………………… 
 

Hợp tác xã cam kết: 

- Trụ sở chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh thuộc quyền sở 

hữu/quyền sử dụng hợp pháp của hợp tác xã và đƣợc sử dụng đúng mục đích theo quy 

định của pháp luật; 

- Hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung 

thực của nội dung Thông báo này. 

 NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA HỢP TÁC XÃ/ 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN CHI NHÁNH 

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)
2 

 

                                                           
1
 Hợp tác xã căn cứ vào quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và dự kiến hoạt động kinh doanh 

của hợp tác xã để xác định 01 trong 04 phương pháp tính thuế giá trị gia tăng tại chỉ tiêu này. 

2
 - Trường hợp lập địa điểm kinh doanh trực thuộc hợp tác xã thì người đại diện theo pháp 

luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này. 

- Trường hợp lập địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh thì người đại diện theo pháp luật 
hoặc người đại diện chi nhánh ký trực tiếp vào phần này. 
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8. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã. Mã số TTHC: 

1.005277.000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

Bƣớc 1: Nộp hồ sơ 

- Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày hợp tác xã có thay đổi về tên, địa chỉ 

trụ sở chính, ngành, nghề kinh doanh, vốn điều lệ, ngƣời đại diện theo pháp luật 

thì hợp tác xã phải nộp hồ sơ trên Cổng dịch vụ công hoặc gửi qua dịch vụ bƣu 

chính công ích, hoặc gửi trực tiếp tại Bộ phận một cửa cấp huyện, nơi hợp tác xã 

đặt trụ sở chính. 

- Trƣớc khi đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính, hợp tác xã phải thực 

hiện các thủ tục với cơ quan thuế liên quan đến việc chuyển địa điểm theo quy 

định của pháp luật về thuế. Việc thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã 

không làm thay đổi quyền và nghĩa vụ của hợp tác xã. 

- Trƣờng hợp thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã sang tỉnh, thành 

phố khác với nơi hợp tác xã đã đăng ký thì hợp tác xã đăng ký thay đổi tại 

Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyệnnơi dự định đặt 

trụ sở mới. 

- Trƣờng hợp thay đổi ngƣời đại diện theo pháp luật của hợp tác xã do 

ngƣời đại diện theo pháp luật bị chết hoặc mất năng lực hành vi dân sự thì 

trƣởng ban kiểm soát của hợp tác xã ký, ghi họ tên trong giấy đề nghị đăng ký 

thay đổi nội dung đăng ký của hợp tác xã. 

Bƣớc 2: Tiếp nhận hồ sơ 

- Hồ sơ đăng ký thay đổi của hợp tác xã đƣợc tiếp nhận tại Bộ phận một 

cửa cấp huyện để nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký 

hợp tác xã khi: 

+ Có đủ giấy tờ theo quy định; 

+ Thông tin thay đổi của hợp tác xã đã đƣợc kê khai đầy đủ vào các giấy 

tờ trong hồ sơ đăng ký thay đổi của hợp tác xã theo quy định; 

+ Có địa chỉ liên lạc của ngƣời nộp hồ sơ; 

+ Đã nộp lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định. 

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký thay đổi của hợp tác xã, Phòng Tài 

chính - Kế hoạch trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho ngƣời nộp hồ sơ 

(hoặc sẽ nhận đƣợc giấy biên nhận hồ sơ qua mạng điện tử nếu nộp hồ sơ trực 

tuyến). 

Bƣớc 3: Xử lý hồ sơ 

- Trƣờng hợp hợp tác xã thay đổi địa chỉ trụ sở chính sang tỉnh, thành phố 

khác với nơi đã đăng ký thì Phòng Tài chính - Kế hoạchnơi hợp tác xã đặt trụ sở 

mới phải gửi bản sao giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã đã cấp mới đếnPhòng 

Tài chính - Kế hoạch nơi hợp tác xã đăng ký trụ sở cũ. 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7445
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- Trƣờng hợp hồ sơ không hợp lệ, Phòng Tài chính - Kế hoạch phải thông 

báo rõ nội dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho hợp tác xã trong thời hạn 

02 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Phòng Tài chính - Kế hoạchghi 

toàn bộ yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ trong 01 Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ 

sung hồ sơ đăng ký thay đổi hợp tác xã 

- Trƣờng hợp hồ sơ hợp lệthì hợp tác xã đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng 

ký hợp tác xã trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ hợp 

lệ. 

- Trƣờng hợp không cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xãthì Phòng 

Tài chính - Kế hoạch thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho hợp tác xã 

biết. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công. 

- Hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bƣu chính công ích. 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho Bộ phận một cửa cấp huyện. 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

- Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của ngƣời đại diện theo pháp 

luật của hợp tác xã. Trƣờng hợp đƣợc ủy quyền, phải có thêm: (1) bản sao hợp 

lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của ngƣời đƣợc ủy quyền; (2) bản sao hợp lệ hợp 

đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy 

giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả hoặc 

văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy 

định của pháp luật. Văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực. 

- Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký của hợp tác xã; 

- Nghị quyết của đại hội thành viên hoặc quyết định bằng văn bản của Hội 

đồng quản trị về việc thay đổitên,địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh 

doanh, vốn điều lệ, ngƣời đại diện theo pháp luật của hợp tác xã. 

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký hợp 

tác xã. 

h) Lệ phí: 30.000 đồng/lần cấp (Theo Nghị quyết số 05/2020/QĐ-UBND 

ngày 23/12/2015). Thanh toán lệ phí tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh hoặc qua dịch vụ bƣu chính công ích hoặc thanh toán trực tuyến qua cổng 
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dịch vụ công của tỉnh: (https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn) 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã theo mẫu quy 

định tại Phụ lục I-5 Thông tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Hợp tác xã ngày 20/11/2012(Luật Hợp tác xã); 

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số 

điều của Luật Hợp tác xã (Nghị định số 193/2013/NĐ-CP); 

- Thông tƣ số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/05/2014 hƣớng dẫn về đăng 

ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã (Thông tƣ số 

03/2014/TT-BKHĐT); 

- Thông tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tƣ số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình 

hình hoạt động của hợp tác xã (Thông tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT). 

- Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh 

Bình Phƣớc Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký kinh 

doanh đối với hộ gia đình, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bình 

Phƣớc. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục I-5 

TÊN HỢP TÁC XÃ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: …………. …… ngày….. tháng….. năm….. 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã 

 

Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã 

 

Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa): ....................................................................  

Mã số hợp tác xã/Mã số thuế: .................................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác 

xã
1
(chỉ kê khai nếu không có mã số hợp tác xã/mã số thuế):…………………….. Ngày 

cấp:…../…../……  Nơi cấp:  .............................................................................................  

Hợp tác xã đăng ký thay đổi trên cơ sở (chỉ kê khai trong trƣờng hợp hợp tác xã 

đăng ký thay đổi trên cơ sở tách hợp tác xã hoặc sáp nhập hợp tác xã, đánh dấu X vào 

ô thích hợp): 

- Đăng ký thay đổi trên cơ sở tách hợp tác xã  

- Đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập hợp tác xã  

Thông tin về hợp tác xã đƣợc tách (chỉ kê khai trong trƣờng hợp hợp tác xã 

đăng ký thay đổi trên cơ sở tách hợp tác xã) 

a) Tên hợp tác xã(ghi bằng chữ in hoa):  ................................................................  

Mã số hợp tác xã:....................................................................................................  

b) Tên hợp tác xã(ghi bằng chữ in hoa):  ...............................................................  

Mã số hợp tác xã:....................................................................................................  

Thông tin về hợp tác xã bị sáp nhập(chỉ kê khai trong trƣờng hợp hợp tác xã 

đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập hợp tác xã): 

a) Tên hợp tác xã(ghi bằng chữ in hoa):  ................................................................  

Mã số hợp tác xã/Mã số thuế: .................................................................................  

                                                           
1
 Ghi theo số Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã được cấp trước ngày Thông tư này có 

hiệu lực thi hành. 
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Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác 

xã
2
(chỉ kê khai nếu không có mã số hợp tác xã/mã số thuế):…………………….. Ngày 

cấp:…../…../……  Nơi cấp:  .............................................................................................  

b) Tên hợp tác xã(ghi bằng chữ in hoa):  ...............................................................  

Mã số hợp tác xã/Mã số thuế: .................................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác 

xã
3
(chỉ kê khai nếu không có mã số hợp tác xã/mã số thuế):…………………….. Ngày 

cấp:…../…../……  Nơi cấp:  .............................................................................................  

 Đề nghị ……………………………………….. (tên cơ quan đăng ký hợp tác 

xã) thực hiện chấm dứt tồn tại đối với hợp tác xã bị sáp nhập và các chi nhánh, văn 

phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã bị sáp nhập. 

Hợp tác xã đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã/ 

thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã nhƣ sau: 

(Hợp tác xã chọn và kê khai vào trang tƣơng ứng với nội dung đăng ký/ 

thông báo thay đổi và gửi kèm) 

  

                                                           
2,3

 Ghi theo số Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã được cấp trước ngày Thông tư này có 
hiệu lực thi hành. 
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ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN HỢP TÁC XÃ             

 

Tên hợp tác xã viết bằng tiếng Việt dự kiến thay đổi (ghi bằng chữ in hoa):  ..................  

 ...........................................................................................................................................  

Tên hợp tác xã viết bằng tiếng nƣớc ngoài dự kiến thay đổi (nếu có):  ............................  

 ...........................................................................................................................................  

Tên hợp tác xã viết tắt dự kiến thay đổi (nếu có): .............................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH 

Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..........................................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..............................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...........................................................  

Tỉnh/Thành phố:  ....................................................................................................  

Điện thoại:  .......................................................... Fax (nếu có):  ............................  

Email (nếu có):  ................................................... Website (nếu có):  .....................  

Đồng thời thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế (Đánh dấu X vào ô vuông nếu 

hợp tác xã thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế tƣơng ứng với địa chỉ trụ sở chính). 

 Hợp tác xã cam kết trụ sở hợp tác xã dự định chuyển đến thuộc quyền sở 

hữu/quyền sử dụng hợp pháp của hợp tác xã và đƣợc sử dụng đúng mục đích theo quy 

định của pháp luật. 
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ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH
4 

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trƣờng hợp hợp tác xã 

đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh vào danh sách ngành, nghề kinh doanh đã 

đăng ký với cơ quan đăng ký hợp tác xã): 

STT Tên ngành, nghề kinh doanh  

đƣợc bổ sung 

Mã ngành Chi chú 

    

2. Bỏ ngành, nghề kinh doanhsau (kê khai trong trƣờng hợp hợp tác xã đăng 

ký bỏ ngành, nghề kinh doanh khỏi danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với 

cơ quan đăng ký hợp tác xã): 

STT Tên ngành, nghề kinh doanh  

đƣợc bỏ khỏi danh sách đã đăng ký 

Mã ngành Chi chú 

    

3. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau(kê khai trong trƣờng hợp hợp 

tác xã đăng ký thay đổi nội dung chi tiết của ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với 

cơ quan đăng ký hợp tác xã): 

STT Tên ngành, nghề kinh doanh  

đƣợc sửa đổi chi tiết 

Mã ngành Ghi chú 

    

4. Thay đổi ngành nghề kinh doanh chính (kê khai trong trƣờng hợp hợp tác 

xã đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh chính đã đăng ký với cơ quan đăng ký 

hợp tác xã): 

STT Tên ngành, nghề kinh doanh  

chính 

Mã ngành Ghi chú 

    

Lƣu ý: 
Trƣờng hợp hợp tác xã thay đổi ngành, nghề kinh doanh từ ngành này sang 

ngành khác, hợp tác xã kê khai đồng thời tại Mục 1, 2 nêu trên, cụ thể nhƣ sau: kê khai 

ngành, nghề kinh doanh mới tại Mục 1; kê khai ngành, nghề kinh doanh cũ tại Mục 2. 

Trƣờng hợp ngành, nghề kinh doanh đƣợc bổ sung hoặc ngành, nghề kinh 

doanh đƣợc bỏ ra khỏi danh sách đã đăng ký là ngành, nghề kinh doanh chính của hợp 

tác xã thì hợp tác xã kê khai đồng thời tại Mục 1 (hoặc Mục 2) và Mục 4 nêu trên. 

 

  

                                                           
4
 Hợp tác xã có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm; 

- Các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư, Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 
về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư; 

- Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, hợp tác xã chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy 
định. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư; Luật sửa 
đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư; 

- Cách ghi ngành, nghề kinh doanh thực hiện theo Khoản 5 Điều 1 Thông tư này. 
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ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ 

 

Vốn điều lệ đã đăng ký (bằng số, bằng chữ, VNĐ):  .............................................  

Vốn điều lệ sau khi thay đổi (bằng số, bằng chữ, VNĐ):  .....................................  

Giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền nƣớc ngoài (nếu có): ....................................  

Có hiển thị thông tin về giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền tệ nƣớc ngoài trên 

Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hay không?         Có            Không  

Thời điểm thay đổi vốn:  ........................................................................................  

Hình thức tăng, giảm vốn:  .....................................................................................  

 

THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐIỀU LỆ/SỐ LƢỢNG THÀNH VIÊN/ 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, KIỂM SOÁTVIÊN 

 

1. Trƣờng hợp thay đổi điều lệ thì hợp tác xã gửi kèm theo bản điều lệ của hợp 

tác xã sau khi thay đổi. 

2. Trƣờng hợp thay đổi số lƣợng thành viên thì hợp tác xã gửi kèm theo bản 

Danh sách thành viên sau khi thay đổi. 

(Lƣu ý: Hợp tác xã chỉ kê khai các thành viên mới đƣợc bổ sung hoặc các thành 

viên ra khỏi hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục I-3 ban hành kèm theo Thông tƣ 

này). 

3. Trƣờng hợp thay đổi thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát/kiểm soát 

viên của hợp tác xã thì hợp tác xã gửi kèm theo bản Danh sách thành viên hội đồng 

quản trị, ban kiểm soát/kiểm soát viên sau khi thay đổi theo mẫu quy định tại Phụ lục 

I-4 ban hành kèm theo Thông tƣ này. 
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THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ 

 

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế 

1 Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc) (nếu có): 

Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): ……………………………. 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

2 Thông tin về Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán (nếu có)
5
: 

Họ và tên Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán: ………………………… 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

3 Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế 

khác địa chỉ trụ sở chính): 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:........................... 

Xã/Phƣờng/Thị trấn: ………………………………………………….  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………… 

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………….. 

Điện thoại: …………………Fax (nếu có): ……………… 

Email (nếu có): ……………………………………………………… 

4 Ngày bắt đầu hoạt động
6
:…../…../……. 

5 Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):  

Hạch toán độc lập  

Hạch toán phụ thuộc  
 

6 Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..
7 

                                                           
5
 Trường hợp hợp tác xã kê khai hình thức hạch toán là Hạch toán độc lập tại chỉ tiêu 5 thì bắt 

buộc phải kê khai thông tin về Kế toán trưởng/phụ trách kế toán tại chỉ tiêu 2. 

6
 Trường hợp hợp tác xã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã sau ngày bắt đầu 

hoạt động đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày hợp tác xã được cấp Giấy chứng nhận đăng 
ký hợp tác xã. 

7
 - Trường hợp niên độ kế toán theo năm dương lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12.  

- Trường hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dương lịch thì ghi ngày, tháng bắt 
đầu niên độ kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng 
của quý.  

- Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 
quý liên tiếp. 
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(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán) 

7 Tổng số lao động: .................................................................. 

8 Hoạt động theo dự án BOT/ BTO/ BT/ BOO, BLT, BTL, O&M: 

 

Có 

 

Không 
 

9 Phƣơng pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phƣơng pháp)
8
: 

 Khấu trừ  

 Trực tiếp trên GTGT  

 Trực tiếp trên doanh số  

 Không phải nộp thuế GTGT  

10 Thông tin về Tài khoản ngân hàng: 

Tên ngân hàng Số tài khoản ngân hàng 

………………………………… ………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
8
 Hợp tác xã căn cứ vào quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và dự kiến hoạt động 

kinh doanh của hợp tác xã để xác định 01 trong 04 phương pháp tính thuế giá trị gia tăng tại chỉ tiêu 
này. 
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ĐĂNG KÝ 

THAY ĐỔI ĐỔI NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

 

Đăng ký thay đổi ngƣời đại diện theo pháp luật với các nội dung sau: 

Ngƣời đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi: 

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):  ........................ Giới tính:  ..................................  

Chức danh:  .............................................................................................................  

Sinh ngày:  ......... / ...... / .......... Dân tộc:  ...................  Quốc tịch:  ..........................  

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:  

        Chứng minh nhân dân         Căn cƣớc công dân 

        Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: …………………………………………... 

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: …………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

Nơi đăng ký hộ khẩu thƣờng trú: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  .........................................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..............................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ..........................................................  

Tỉnh/Thành phố:  ....................................................................................................  

Quốc gia:  ...............................................................................................................  

Chỗ ở hiện tại: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  .........................................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..............................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ..........................................................  

Tỉnh/Thành phố:  ....................................................................................................  

Quốc gia:  ...............................................................................................................  

Điện thoại (nếu có):  ............................................ Fax (nếu có):  ............................  

Email (nếu có):  ...................................................  ..................................................  

Đề nghị ………………………………………..…. (tên cơ quan đăng ký hợp tác 

xã) cập nhật thông tin về Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Danh sách Hội đồng quản trị 

trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký hợp tác xã. 
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THÔNG BÁO BỔ SUNG, CẬP NHẬT THÔNG TIN  

ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ 
 

 

Bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hợp tác xã nhƣ sau: 

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 

 

Hợp tác xã xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp pháp, 

chính xác, trung thực của nội dung Giấy đề nghị này và các tài liệu đƣợc gửi kèm theo. 

 

 

 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA HỢP TÁC XÃ 

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)
9 

 

                                                           
9
 Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này. 

Trường hợp hợp tác xã thay đổi người đại diện theo pháp luật hoặc thay đổi nhiều nội dung 
đăng ký hợp tác xã, trong đó có thay đổi người đại diện theo pháp luật thì người ký thông báo là 
Chủ tịch hội đồng quản trị mới được bầu. 
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9. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, 

địa điểm kinh doanh của hợp tác xã. Mã số TTHC: 1.005378. 000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

Bƣớc 1: Nộp hồ sơ 

- Khi thay đổi một hoặc một số nội dung về tên, địa chỉ, ngành, nghề sản xuất, 

kinh doanh, nội dung hoạt động, ngƣời đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện, 

địa điểm kinh doanh của hợp tác xã thì hợp tác xã gửi hồ sơ đăng ký trên Cổng 

dịch vụ công hoặc gửi qua dịch vụ bƣu chính công ích, hoặc gửi trực tiếp tại Bộ 

phận một cửa cấp huyện. 

- Trƣờng hợp thay đổi địa chỉ chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm 

kinh doanh của hợp tác xã sang huyện hoặc tỉnh, thành phố khác với nơi hợp tác 

xã đã đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì hợp tác xã 

phải đăng ký thay đổi tại Bộ phận một cửa cấp huyện nơi hợp tác xã dự định đặt 

chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh mới. Sau khi cấp giấy 

chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh mới 

cho hợp tác xã, Phòng Tài chính – Kế hoạch nơi hợp tác xã đặt chi nhánh, văn 

phòng đại diện, địa điểm kinh doanh mới phải gửi bản sao giấy chứng nhận đăng 

ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đã cấp mới cho hợp tác 

xã đến Phòng Tài chính – Kế hoạch trƣớc đây hợp tác xã đã đăng ký chi nhánh, 

văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. 

- Trƣờng hợp đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng 

đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã ở nƣớc ngoài thì hợp tác xã phải 

thực hiện theo quy định pháp luật của nƣớc đó. 

Bƣớc 2: Tiếp nhận hồ sơ 

- Hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, 

địa điểm kinh doanh của hợp tác xã đƣợc tiếp nhận tại Bộ phận một cửa cấp 

huyện để nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã 

khi: 

+ Có đủ giấy tờ theo quy định; 

+ Thông tin của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của 

hợp tác xã đã đƣợc kê khai đầy đủ vào các giấy tờ trong hồ sơ đăng ký  thay đổi 

nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp 

tác xã theo quy định; 

+ Có địa chỉ liên lạc của ngƣời nộp hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng 

ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã; 

+ Đã nộp lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định. 

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, 

văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, Phòng Tài chính – Kế 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7572
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hoạch trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho ngƣời nộp hồ sơ (hoặc sẽ 

nhận đƣợc giấy biên nhận hồ sơ qua mạng điện tử nếu nộp hồ sơ trực tuyến). 

Bƣớc 3: Xử lý hồ sơ 

- Trƣờng hợp hồ sơ hợp lệ, Phòng Tài chính – Kế hoạch thực hiện việc 

đăng ký thay đổi nội dung đăng ký của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm 

kinh doanh của hợp tác xã, cấp giấy chứng nhận đăng ký mới cho chi nhánh, văn 

phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã. 

- Hợp tác xã phải nộp lại bản gốc giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn 

phòng đại diện, địa điểm kinh doanh cũ khi đƣợc cấp giấy đăng ký mới.  

b) Cách thức thực hiện:  

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công. 

- Hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bƣu chính công ích. 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho Bộ phận một cửa cấp huyện. 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

- Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng 

đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã; 

- Nghị quyết của đại hội thành viên hoặc quyết định bằng văn bản của Hội 

đồng quản trị về việc thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, 

địa điểm kinh doanh của hợp tác xã; 

- Bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân, hộ chiếu hoặc chứng thực cá 

nhân hợp pháp khác của ngƣời đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm 

kinh doanh đối với trƣờng hợp thay đổi ngƣời đại diện. Trƣờng hợp đƣợc ủy 

quyền, phải có thêm: (1) bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của ngƣời 

đƣợc ủy quyền; (2) bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ với tổ chức làm 

dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân 

thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả hoặc văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện 

nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật. Văn bản này không bắt 

buộc phải công chứng, chứng thực. 

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký chi 

nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã. 
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h) Lệ phí: 30.000 đồng/ lần cấp (Theo Nghị quyết số 05/2020/QĐ-UBND 

ngày 23/12/2015). Thanh toán lệ phí tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh hoặc qua dịch vụ bƣu chính công ích hoặc thanh toán trực tuyến qua cổng 

dịch vụ công của tỉnh: (https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn) 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Thông báo về việc đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn 

phòng đại diện, địa điểm kinh doanh theo mẫu quy định tại Phụ lục I-9 Thông tƣ 

số 07/2019/TT-BKHĐT. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Hợp tác xã ngày 20/11/2012(Luật Hợp tác xã); 

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số 

điều của Luật Hợp tác xã (Nghị định số 193/2013/NĐ-CP);  

- Thông tƣ số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/05/2014 hƣớng dẫn về đăng 

ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã (Thông tƣ số 

03/2014/TT-BKHĐT); 

- Thông tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tƣ số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình 

hình hoạt động của hợp tác xã (Thông tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT). 

- Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh 

Bình Phƣớc Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký kinh 

doanh đối với hộ gia đình, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bình 

Phƣớc. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục I-9 

TÊN HỢP TÁC XÃ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: …………. …… ngày….. tháng….. năm….. 

THÔNG BÁO 

Về việc thay đổi nội dung đăng ký hoạt động chi nhánh, 

văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã 

Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã 

Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa): ....................................................................  

Mã số hợp tác xã/Mã số thuế: .................................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác 

xã
1
(chỉ kê khai nếu không có mã số hợp tác xã/mã số thuế): …………………… Ngày 

cấp: ……/……/…… Nơi cấp: ……………….. 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của chi nhánh/văn phòng đại 

diện/địa điểm kinh doanh sau: 

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in hoa):  ..  

Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh hoặc mã số thuế của 

chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:  ........................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh 

doanh của hợp tác xã (trƣờng hợp không có mã số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa 

điểm kinh doanh hoặc mã số thuế của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh 

doanh):  ..............................................................................................................................  

Ngày cấp:  ........ / ....... / ....... Nơi cấp:  .....................................................................  

Chi nhánh chủ quản(chỉ kê khai đối với trƣờng hợp đăng ký thay đổi nội dung 

đăng ký hoạt động của địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh): 

Tên chi nhánh:  .......................................................................................................  

Địa chỉ chi nhánh:  ..................................................................................................  

Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh:  .........................................................  

                                                           
1
 Ghi theo số Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã được cấp trước ngày Thông tư này có 

hiệu lực thi hành. 
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Số Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh (trƣờng hợp không có mã số chi 

nhánh/mã số thuế của chi nhánh): ………………………… Ngày 

cấp: ……/……/……. Nơi cấp:  ........................................................................................  

Nội dung đăng ký thay đổi: 

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

Hợp tác xã cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp 

pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.  

 

 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA HỢP TÁC XÃ/  

NGƢỜI ĐẠI DIỆN CHI NHÁNH 

(Ký, ghi họ tên, đóng dấu)
2
 

 

                                                           
2
 

- Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh 
trực thuộc hợp tác xã, người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này. 

- Trường hợp thay đổi nội dung đăng ký hoạt động địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh, 
người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã hoặc người đại diện chi nhánh ký trực tiếp vào phần 
này. 
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10. Đăng ký khi hợp tác xã chia. Mã số TTHC: 

2.002122.000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

Bƣớc 1: Nộp hồ sơ 

- Hội đồng quản trị của hợp tác xã dự kiến chia xây dựng phƣơng án chia 

trình đại hội thành viên quyết định. 

- Sau khi đại hội thành viên quyết định chia, Hội đồng quản trị thông báo 

bằng văn bản cho các chủ nợ, các tổ chức và cá nhân có quan hệ kinh tế với hợp 

tác xã về quyết định chia hợp tác xã và giải quyết các vấn đề liên quan trƣớc khi 

tiến hành thủ tục thành lập hợp tác xã mới. 

- Hợp tác xã đƣợc chia thực hiện phƣơng án chia đã đƣợc quyết định và tiến 

hành thủ tục thành lập theo quy định. Hợp tác xã mới nộp hồ sơ đăng ký trên 

Cổng dịch vụ công hoặc gửi qua dịch vụ bƣu chính công ích, hoặc gửi trực tiếp 

tại Bộ phận một cửa cấp huyện nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính. 

Bƣớc 2: Tiếp nhận hồ sơ 

- Hồ sơ đăng ký hợp tác xã đƣợc tiếp nhận để nhập thông tin vào Hệ 

thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã khi: 

+ Có đủ giấy tờ theo quy định; 

+ Thông tin của hợp tác xã đã đƣợc kê khai đầy đủ vào các giấy tờ trong 

hồ sơ đăng ký hợp tác xã theo quy định; 

+ Có địa chỉ liên lạc của ngƣời nộp hồ sơ đăng ký thành lập hợp tác xã; 

+ Đã nộp lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định. 

- Ngƣời có thẩm quyền đăng ký cần có bản sao hợp lệ một trong các giấy 

tờ chứng thực cá nhân (Thẻ căn cƣớc công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc 

Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam; Hộ chiếu nƣớc 

ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nƣớc ngoài còn hiệu lực đối với 

ngƣời nƣớc ngoài). 

- Trƣờng hợp đƣợc ủy quyền thì phải có thêm giấy tờ sau:(1) Bản sao hợp 

lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (Thẻ căn cƣớc công dân hoặc 

Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực đối với công dân 

Việt Nam; Hộ chiếu nƣớc ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nƣớc 

ngoài còn hiệu lực đối với ngƣời nƣớc ngoài); (2) Bản sao hợp lệ hợp đồng cung 

cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu 

của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc Văn bản ủy 

quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp 

luật. Văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực. 

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký hợp tác xã, Phòng Tài chính - Kế hoạch 

trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho ngƣời nộp hồ sơ. 

Bƣớc 3: Xử lý hồ sơ 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7443
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- Trƣờng hợp hồ sơ không đủ điều kiện cấp đăng ký theo quy định tại 

Điều 24 Luật Hợp tác xã, Phòng Tài chính - Kế hoạch phải thông báo rõ nội 

dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho ngƣời thành lập hợp tác xã trong 

thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Phòng Tài chính - Kế 

hoạchghi toàn bộ yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hợp tác xã đối với mỗi 

một bộ hồ sơ do hợp tác xã nộp trong 01 Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ 

sơ đăng ký hợp tác xã 

- Trƣờng hợp hồ sơ đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 24 Luật Hợp 

tác xã, hợp tác xã đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã trong thời hạn 

02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ hợp lệ (hoặc sẽ nhận đƣợc giấy 

biên nhận hồ sơ qua mạng điện tử nếu nộp hồ sơ trực tuyến). 

b) Cách thức thực hiện: 

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công. 

- Hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bƣu chính công ích. 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho Bộ phận một cửa cấp huyện. 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

- Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của ngƣời có thẩm quyền 

đăng ký. Trƣờng hợp đƣợc ủy quyền, phải có thêm: (1) bản sao hợp lệ giấy tờ 

chứng thực cá nhân của ngƣời đƣợc ủy quyền; (2) bản sao hợp lệ hợp đồng cung 

cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu 

của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả hoặc văn bản ủy 

quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp 

luật. Văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực. 

- Giấy đề nghị đăng ký thành lập hợp tác xã; 

- Điều lệ; 

- Phƣơng án sản xuất kinh doanh; 

- Danh sách hợp tác xã thành viên;  

- Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát 

hoặc kiểm soát viên; 

- Nghị quyết của Đại hội thành viên về việc chia hợp tác xã. 

- Trƣờng hợp đăng ký hợp tác xã là tổ chức tín dụng kèm theo hồ sơ phải 

có bản sao hợp lệ giấy phép hoặc văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nƣớc 

Việt Nam. 

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức. 
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e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký hợp 

tác xã. 

h) Lệ phí: 100.000 đồng/lần cấp (Theo Nghị quyết số 05/2020/QĐ-

UBND ngày 23/12/2015). Thanh toán lệ phí tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh hoặc qua dịch vụ bƣu chính công ích hoặc thanh toán trực tuyến qua 

cổng dịch vụ công của tỉnh: (https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn) 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Giấy đề nghị đăng ký thành lập hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục 

I-1 Thông tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT; 

- Phƣơng án sản xuất kinh doanh theo mẫu quy định tại Phụ lục I-2 Thông 

tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT; 

- Danh sách hợp tác xã thành viên theo mẫu quy định tại Phụ lục I-3 

Thông tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT; 

- Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát 

hoặc kiểm soát viên theo mẫu quy định tại Phụ lục I-4 Thông tƣ số 07/2019/TT-

BKHĐT. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): 

- Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh mà pháp luật không cấm;trừ trƣờng 

hợp kinh doanh ngành, nghề yêu cầu phải có điều kiện; 

- Tên của hợp tác xã đƣợc đặt theo quy định tại Điều 22 của Luật Hợp tác 

xã, Điều 7, 8, 9, 10 Nghị định số 193/2013/NĐ-CP, Khoản 14 Điều 1 Thông tƣ 

số 07/2019/TT-BKHĐT; 

- Hồ sơ đăng ký có đầy đủ giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó đƣợc kê 

khai đầy đủ theo quy định của pháp luật; 

- Trụ sở chính của hợp tác xã đƣợc xác định gồm số nhà, tên đƣờng, phố, 

xã, phƣờng, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ƣơng trên lãnh thổ Việt Nam; số điện thoại, số fax và thƣ điện 

tử (nếu có). 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Hợp tác xã ngày 20/11/2012(Luật Hợp tác xã); 

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số 

điều của Luật Hợp tác xã (Nghị định số 193/2013/NĐ-CP); 

- Thông tƣ số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/05/2014 hƣớng dẫn về đăng 

ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã (Thông tƣ số 

03/2014/TT-BKHĐT); 

- Thông tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 sửa đổi, bổ sung một 
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số điều của Thông tƣ số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình 

hình hoạt động của hợp tác xã (Thông tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT). 

- Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh 

Bình Phƣớc Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký kinh 

doanh đối với hộ gia đình, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bình 

Phƣớc. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục I-1 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
…… ngày….. tháng….. năm…. 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ 

Đăng ký thành lập hợp tác xã 

 

Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã 

 

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa):.......................là ngƣời đại diện theopháp luật 

của hợp tác xã 

Đăng ký thành lập hợp tác xã với các nội dung sau: 

1. Tình trạng thành lập(đánh dấu X vào ô thích hợp) 

Thành lập mới  

Thành lập trên cơ sở tách hợp tác xã  

Thành lập trên cơ sở chia hợp tác xã  

Thành lập trên cơ sở hợp nhất hợp tác xã  

2. Tên hợp tác xã: 

Tên hợp tác xã viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): ......................... ……... 

Tên hợp tác xã viết bằng tiếng nƣớc ngoài (nếu có): ................................... ……... 

Tên hợp tác xã viết tắt (nếu có): ................................................................... ……... 

3. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ............................................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ................................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  .............................................................  

Tỉnh/Thành phố:  ......................................................................................................  

Điện thoại (nếu có):  .............................................. Fax (nếu có):  ............................  

Email (nếu có):  ...................................................... Website (nếu có):  .....................  

4. Ngành, nghề kinh doanh
3
(ghi tên và mã ngành, nghề kinh doanh theo ngành 

cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam): 

                                                           
3
 Hợp tác xã có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm; 

- Các ngành, nghề cấm đầu tƣ kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tƣ, Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh 

mục ngành, nghề đầu tƣ kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tƣ; 
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STT Tên ngành Mã ngành Ngành, nghề kinh doanh chính 

(đánh dấu X để chọn một trong các 

ngành, nghề đã kê khai) 

    

5. Vốn điều lệ: 

Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ): ....................................................................................  

Vốn điều lệ (bằng chữ; VNĐ): .................................................................................  

Giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền nƣớc ngoài (nếu có): ......................................  

Có hiển thị thông tin về giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền tệ nƣớc ngoài trên 

Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hay không?         Có            Không  

6. Nguồn vốn điều lệ: 

Loại nguồn vốn Số tiền (bằng số; VNĐ và giá trị tƣơng đƣơng 

theo đơn vị tiền nƣớc ngoài, nếu có) 

Tỷ lệ 

(%) 

Vốn ngân sách nhà nƣớc   

Vốn tƣ nhân   

Vốn nƣớc ngoài   

Vốn khác   

Tổng cộng   

7. Số lƣợng thành viên:  ..............................................................................  

Danh sách thành viên hợp tác xã:(kê khai theo mẫu): Gửi kèm 

8. Ngƣời đại diện theo pháp luật: 

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):  ...................................................Giới tính:  .........  

Chức danh:  ...............................................................................................................  

Sinh ngày:  ......... / ...../ ......... Dân tộc:  .......................  Quốc tịch:  ..........................  

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: ...............................  

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: …………………………………………... 

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: …………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

                                                                                                                                                                                     
- Đối với ngành, nghề đầu tƣ kinh doanh có điều kiện, hợp tác xã chỉ đƣợc kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. Danh 

mục ngành, nghề đầu tƣ kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tƣ, Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ 

lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tƣ kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tƣ; 
- Hợp tác xã chọn một trong các ngành, nghề kinh doanh làm ngành, nghề kinh doanh chính. Cách ghi ngành, nghề kinh doanh 

thực hiện theo Khoản 5 Điều 1 Thông tƣ này. 
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Nơi đăng ký hộ khẩu thƣờng trú: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ...............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ...................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ................................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Quốc gia: ......................................................................................................  

Chỗ ở hiện tại: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ...............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ...................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ................................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Quốc gia:  ..................................................  

Điện thoại (nếu có):  ................................. Fax (nếu có):  ............................  

Email (nếu có):  ...........................................................................................  

9. Thông tin đăng ký thuế: 

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế 

9.1 Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc) (nếu có): 

Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): ……………………………. 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

9.2 Thông tin về Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán (nếu có tại thời điểm kê 

khai): 

Họ và tên Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán: ………………………… 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

9.3 Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế 

khác địa chỉ trụ sở chính): 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:........................... 

Xã/Phƣờng/Thị trấn: ………………………………………………….  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………… 

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………….. 

Điện thoại (nếu có): …………………Fax (nếu có): ……………… 

Email (nếu có): ……………………………………………………… 
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9.4 Ngày bắt đầu hoạt động
4
(trƣờng hợp hợp tác xã dự kiến bắt đầu hoạt động 

kể từ ngày đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã thì không cần kê 

khai nội dung này): …../…../……. 

9.5 Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):  

Hạch toán độc lập  

Hạch toán phụ thuộc  
 

9.6 Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..
5
 

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán) 

9.7 Tổng số lao động (dự kiến): .................................................................. 

9.8 Hoạt động theo dự án BOT/ BTO/ BT/ BOO, BLT, BTL, O&M: 

Có Không 
 

9.9 Phƣơng pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phƣơng pháp)
6
: 

 Khấu trừ  

 Trực tiếp trên GTGT  

 Trực tiếp trên doanh số  

 Không phải nộp thuế GTGT  

9.10 Thông tin về Tài khoản ngân hàng (nếu có tại thời điểm kê khai): 

Tên ngân hàng Số tài khoản ngân hàng 

………………………………… ………………………………… 
 

10. Thông tin về các hợp tác xã bị chia, bị tách, bị hợp nhất (chỉ kê khai trong 

trƣờng hợp thành lập hợp tác xã trên cơ sở chia, tách, hợp nhất): 

a) Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa):  .................................................................  

Mã số hợp tác xã/mã số thuế: ...................................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác 

xã
7
(chỉ kê khai nếu không có mã số hợp tác xã/mã số thuế):…………………….. Ngày 

cấp:…../…../……  Nơi cấp:  .............................................................................................  

                                                           
4
 Trường hợp hợp tác xã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã sau ngày bắt đầu hoạt động đã kê khai thì ngày bắt đầu 

hoạt động là ngày hợp tác xã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã. 
5
 - Trường hợp niên độ kế toán theo năm dương lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12.  

- Trường hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dương lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế toán là ngày đầu tiên 
của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý.  

- Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp. 
6
 Hợp tác xã căn cứ vào quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và dự kiến hoạt động kinh doanh của hợp tác xã để xác định 

01 trong 04 phương pháp tính thuế giá trị gia tăng tại chỉ tiêu này. 
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b) Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa):  .................................................................  

Mã số hợp tác xã/mã số thuế: ...................................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác 

xã
6
(chỉ kê khai nếu không có mã số hợp tác xã/mã số thuế):…………………….. Ngày 

cấp:…../…../……  Nơi cấp:  .............................................................................................  

Đề nghị ………………………..….(tên cơ quan đăng ký hợp tác xã) thực hiện 

chấm dứt tồn tại đối với hợp tác xã bị chia, bị hợp nhất và các chi nhánh, văn phòng 

đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã bị chia, bị hợp nhất. 

Tôi cam kết: 

- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của hợp tác xã và 

đƣợc sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật; 

- Chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của 

nội dung đăng ký hợp tác xã trên. 

 NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  

CỦA HỢP TÁC XÃ 

(Ký và ghi họ tên)
7
 

 

                                                                                                                                                                                     
7, 6

 Ghi theo số Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành. 

7
 Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục I-2 

PHƢƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA HỢP TÁC XÃ 

PHẦN I. TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH THỊ TRƢỜNG VÀ KHẢ NĂNG 

THAM GIA CỦA HỢP TÁC XÃ 

I. Tổng quan về tình hình thị trƣờng 

II. Đánh giá khả năng tham gia thị trƣờng của hợp tác xã 

III. Căn cứ pháp lý cho việc thành lập và hoạt động của hợp tác xã 

PHẦN II. GIỚI THIỆU VỀ HỢP TÁC XÃ 

I. Giới thiệu tổng thể 

1. Tên hợp tác xã 

2. Địa chỉ trụ sở chính 

3. Vốn điều lệ 

4. Số lƣợng thành viên 

5. Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh 

II. Tổ chức bộ máy và giới thiệu chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy của hợp 

tác xã 

PHẦN III. PHƢƠNG ÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH 

I. Phân tích điểm mạnh, yếu, cơ hội phát triển và thách thức của hợp tác xã 

II. Phân tích cạnh tranh 

III. Mục tiêu và chiến lƣợc phát triển của hợp tác xã 

IV. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã 

1. Nhu cầu về sản phẩm, dịch vụ hoặc việc làm của thành viên 

2. Dự kiến các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã căn cứ vào hợp 

đồng dịch vụ với thành viên hoặc hợp đồng lao động đối với thành viên (đối với 

trƣờng hợp hợp tác xã tạo việc làm) 

3. Xác định các hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm đáp ứng hợp đồng dịch 

vụ với thành viên hoặc hợp đồng lao động đối với thành viên (đối với trƣờng hợp hợp 

tác xã tạo việc làm) 
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V. Kế hoạch Marketing 

VI. Phƣơng án đầu tƣ cơ sở vật chất, bố trí nhân lực và các điều kiện khác phục 

vụ sản xuất, kinh doanh 

PHẦN IV. PHƢƠNG ÁN TÀI CHÍNH 

I. Phƣơng án huy động và sử dụng vốn 

II. Phƣơng án về doanh thu, chi phí, lợi nhuận trong 03 năm đầu 

III. Phƣơng án tài chính khác 

PHẦN V. KẾT LUẬN 

 

 NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA HỢP TÁC XÃ 

(Ký và ghi họ tên)
1
 

 

 

                                                           
1
 Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục I-3 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỢP TÁC XÃ  

 

 

                                                           
1
 Trường hợp thành viên là tổ chức thì chữ ký là của người đại diện theo pháp luật của tổ chức. 

2
 Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này. Trường hợp thành lập mới thì không cần đóng dấu. 

S

T

T 

Tên 

thành 

viên 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh đối với 

thành viên 

là cá nhân, 

ngƣời đại 

diện hợp 

pháp của hộ 

gia đình 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Chỗ ở hiện 

tại đối với 

thành viên 

là cá nhân, 

ngƣời đại 

diện hợp 

pháp của 

hộ gia đình 

Nơi đăng ký 

hộ khẩu 

thƣờng trú 

đối với cá 

nhân; địa chỉ 

trụ sở chính 

đối với tổ 

chức 

Số, ngày, cơ quan cấp 

Chứng minh nhân dân/Căn 

cƣớc công dân hoặc Hộ 

chiếu đối với cá nhân; Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp (hoặc các giấy chứng 

nhận tƣơng đƣơng) đối với 

doanh nghiệp; Quyết định 

thành lập đối với tổ chức 

Vốn góp Thời 

điểm 

hoàn 

thành 

góp 

vốn 

Mã số dự 

án, ngày 

cấp, cơ 

quan cấp 

Giấy 

chứng 

nhận đăng 

ký đầu tƣ 

(nếu có)
 

  

Giá trị phần vốn 

góp (bằng số; 

VNĐ và giá trị 

tƣơng đƣơng 

theo đơn vị tiền 

nƣớc ngoài, nếu 

có) 

Tỷ lệ 

(%) 

Chữ ký 

của 

thành 

viên
1
 

Ghi 

chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

……, ngày……tháng……năm…… 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

 CỦA HỢP TÁC XÃ 

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)
2
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Phụ lục I-4 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC (TỔNG GIÁM ĐỐC),  

BAN KIỂM SOÁT, KIỂM SOÁT VIÊN HỢP TÁC XÃ 

STT Họ và 

tên 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Giới tính Quốc tịch Dân tộc Chỗ ở hiện tại Nơi đăng ký hộ 

khẩu thƣờng trú 

Số, ngày, cơ quan cấp chứng minh nhân 

dân/căn cƣớc công dân hoặc hộ chiếu  

Chức danh Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

A. Danh sách Hội đồng quản trị 

1           

2           

B. Giám đốc (Tổng Giám đốc) 

           

C. Danh sách Ban kiểm soát (kiểm soát viên) 

1           

2           

 ……, ngày…. tháng…. năm… 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA HỢP TÁC XÃ 

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)
1 

                                                           
1
 Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này. Trường hợp thành lập mới thì không phải đóng dấu. 
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11. Đăng ký khi hợp tác xã tách. Mã số TTHC: 

2.002120.000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện:  

Bƣớc 1: Nộp hồ sơ 

- Hội đồng quản trị của hợp tác xã dự kiến tách xây dựng phƣơng án tách 

trình đại hội thành viên quyết định. 

- Sau khi đại hội thành viên quyết định tách, Hội đồng quản trị thông báo 

bằng văn bản cho các chủ nợ, các tổ chức và cá nhân có quan hệ kinh tế với hợp 

tác xã về quyết định tách hợp tác xã và giải quyết các vấn đề liên quan trƣớc khi 

tiến hành thủ tục thành lập hợp tác xã mới. 

- Hợp tác xã đƣợc tách thực hiện phƣơng án tách đã đƣợc quyết định và 

nộp hồ sơ đăng ký trên Cổng dịch vụ công hoặc gửi qua dịch vụ bƣu chính công 

ích, hoặc gửi trực tiếp tại Bộ phận một cửa cấp huyện nơi hợp tác xã đặt trụ sở 

chính. 

Bƣớc 2: Tiếp nhận hồ sơ 

- Hồ sơ đăng ký hợp tác xã đƣợc tiếp nhận để nhập thông tin vào Hệ 

thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã khi: 

+ Có đủ giấy tờ theo quy định; 

+ Thông tin của hợp tác xã đã đƣợc kê khai đầy đủ vào các giấy tờ trong 

hồ sơ đăng ký hợp tác xã theo quy định; 

+ Có địa chỉ liên lạc của ngƣời nộp hồ sơ đăng ký thành lập hợp tác xã; 

+ Đã nộp lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định. 

- Ngƣời có thẩm quyền đăng ký cần có bản sao hợp lệ một trong các giấy 

tờ chứng thực cá nhân (Thẻ căn cƣớc công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc 

Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam; Hộ chiếu nƣớc 

ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nƣớc ngoài còn hiệu lực đối với 

ngƣời nƣớc ngoài). 

- Trƣờng hợp đƣợc ủy quyền thì phải có thêm giấy tờ sau:(1) Bản sao hợp 

lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (Thẻ căn cƣớc công dân hoặc 

Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực đối với công dân 

Việt Nam; Hộ chiếu nƣớc ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nƣớc 

ngoài còn hiệu lực đối với ngƣời nƣớc ngoài); (2) Bản sao hợp lệ hợp đồng cung 

cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu 

của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc Văn bản ủy 

quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp 

luật. Văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực. 

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký hợp tác xã, Phòng Tài chính - Kế 

hoạchtrao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho ngƣời nộp hồ sơ. 

Bƣớc 3: Xử lý hồ sơ 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7440


1506 

 

- Trƣờng hợp hồ sơ không đủ điều kiện cấp đăng ký theo quy định tại 

Điều 24 Luật Hợp tác xã, Phòng Tài chính - Kế hoạch phải thông báo rõ nội 

dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho ngƣời thành lập hợp tác xã trong 

thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Phòng Tài chính - Kế 

hoạch ghi toàn bộ yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hợp tác xã đối với 

mỗi một bộ hồ sơ do hợp tác xã nộp trong 01 Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ 

sung hồ sơ đăng ký hợp tác xã 

- Trƣờng hợp hồ sơ đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 24 Luật Hợp 

tác xã, hợp tác xã đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã trong thời hạn 

02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ hợp lệ. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công. 

- Hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bƣu chính công ích. 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho Bộ phận một cửa cấp huyện. 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

- Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của ngƣời có thẩm quyền 

đăng ký. Trƣờng hợp đƣợc ủy quyền, phải có thêm: (1) bản sao hợp lệ giấy tờ 

chứng thực cá nhân của ngƣời đƣợc ủy quyền; (2) bản sao hợp lệ hợp đồng cung 

cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu 

của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả hoặc văn bản ủy 

quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp 

luật. Văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực. 

- Giấy đề nghị đăng ký thành lập hợp tác xã; 

- Điều lệ; 

- Phƣơng án sản xuất kinh doanh; 

- Danh sách hợp tác xã thành viên; 

- Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát 

hoặc kiểm soát viên; 

- Nghị quyết của đại hội thành viên về việc tách hợp tác xã. 

- Trƣờng hợp đăng ký hợp tác xã là tổ chức tín dụng kèm theo hồ sơ phải 

có bản sao hợp lệ giấy phép hoặc văn bản chấp thuận của Ngân hàng Nhà nƣớc 

Việt Nam. 

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 
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Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký hợp 

tác xã. 

h) Lệ phí: 100.000 đồng/ lần cấp (Theo Nghị quyết số 05/2020/QĐ-

UBND ngày 23/12/2015). Thanh toán lệ phí tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh hoặc qua dịch vụ bƣu chính công ích hoặc thanh toán trực tuyến qua 

cổng dịch vụ công của tỉnh: (https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn) 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Giấy đề nghị đăng ký thành lập hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục 

I-1 Thông tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT; 

- Phƣơng án sản xuất kinh doanh theo mẫu quy định tại Phụ lục I-2 Thông 

tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT 

- Danh sách hợp tác xã thành viên theo mẫu quy định tại Phụ lục I-3 

Thông tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT; 

- Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát 

hoặc kiểm soát viên theo mẫu quy định tại Phụ lục I-4 Thông tƣ số 07/2019/TT-

BKHĐT. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): 

- Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh mà pháp luật không cấm;trừ trƣờng 

hợp kinh doanh ngành, nghề yêu cầu phải có điều kiện; 

- Tên của hợp tác xã đƣợc đặt theo quy định tại Điều 22 của Luật Hợp tác 

xã, Điều 7, 8, 9, 10 Nghị định số 193/2013/NĐ-CP, Khoản 14 Điều 1 Thông tƣ 

số 07/2019/TT-BKHĐT; 

- Hồ sơ đăng ký có đầy đủ giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó đƣợc kê 

khai đầy đủ theo quy định của pháp luật; 

- Trụ sở chính của hợp tác xã đƣợc xác định gồm số nhà, tên đƣờng, phố, 

xã, phƣờng, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ƣơng trên lãnh thổ Việt Nam; số điện thoại, số fax và thƣ điện 

tử (nếu có). 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Hợp tác xã ngày 20/11/2012(Luật Hợp tác xã); 

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số 

điều của Luật Hợp tác xã (Nghị định số 193/2013/NĐ-CP);  

- Thông tƣ số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/05/2014 hƣớng dẫn về đăng 

ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã (Thông tƣ số 

03/2014/TT-BKHĐT); 

- Thông tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tƣ số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ 
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Kế hoạch và Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình 

hình hoạt động của hợp tác xã (Thông tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT). 

- Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh 

Bình Phƣớc Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký kinh 

doanh đối với hộ gia đình, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bình 

Phƣớc. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục I-1 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
…… ngày….. tháng….. năm…. 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ 

Đăng ký hợp tác xã tách 

 

Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã 

 

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa):.......................là ngƣời đại diện theopháp luật 

của hợp tác xã 

Đăng ký thành lập hợp tác xã với các nội dung sau: 

1. Tình trạng thành lập(đánh dấu X vào ô thích hợp) 

Thành lập mới  

Thành lập trên cơ sở tách hợp tác xã  

Thành lập trên cơ sở chia hợp tác xã  

Thành lập trên cơ sở hợp nhất hợp tác xã  

2. Tên hợp tác xã: 

Tên hợp tác xã viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): ......................... ……... 

Tên hợp tác xã viết bằng tiếng nƣớc ngoài (nếu có): ................................... ……... 

Tên hợp tác xã viết tắt (nếu có): ................................................................... ……... 

3. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ............................................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ................................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  .............................................................  

Tỉnh/Thành phố:  ......................................................................................................  

Điện thoại (nếu có):  .............................................. Fax (nếu có):  ............................  

Email (nếu có):  ...................................................... Website (nếu có):  .....................  

4. Ngành, nghề kinh doanh
1
(ghi tên và mã ngành, nghề kinh doanh theo ngành 

cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam): 

                                                           
1
 Hợp tác xã có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm; 

- Các ngành, nghề cấm đầu tƣ kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tƣ, Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh 

mục ngành, nghề đầu tƣ kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tƣ; 
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STT Tên ngành Mã ngành Ngành, nghề kinh doanh chính 

(đánh dấu X để chọn một trong các 

ngành, nghề đã kê khai) 

    

5. Vốn điều lệ: 

Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ): ....................................................................................  

Vốn điều lệ (bằng chữ; VNĐ): .................................................................................  

Giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền nƣớc ngoài (nếu có): ......................................  

Có hiển thị thông tin về giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền tệ nƣớc ngoài trên 

Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hay không?         Có            Không  

6. Nguồn vốn điều lệ: 

Loại nguồn vốn Số tiền (bằng số; VNĐ và giá trị tƣơng đƣơng 

theo đơn vị tiền nƣớc ngoài, nếu có) 

Tỷ lệ 

(%) 

Vốn ngân sách nhà nƣớc   

Vốn tƣ nhân   

Vốn nƣớc ngoài   

Vốn khác   

Tổng cộng   

7. Số lƣợng thành viên:  ..............................................................................  

Danh sách thành viên hợp tác xã:(kê khai theo mẫu): Gửi kèm 

8. Ngƣời đại diện theo pháp luật: 

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):  ...................................................Giới tính:  .........  

Chức danh:  ...............................................................................................................  

Sinh ngày:  ......... / ...../ ......... Dân tộc:  .......................  Quốc tịch:  ..........................  

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: ...............................  

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: …………………………………………... 

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: …………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

                                                                                                                                                                                     
- Đối với ngành, nghề đầu tƣ kinh doanh có điều kiện, hợp tác xã chỉ đƣợc kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. Danh 

mục ngành, nghề đầu tƣ kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tƣ, Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ 

lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tƣ kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tƣ; 
- Hợp tác xã chọn một trong các ngành, nghề kinh doanh làm ngành, nghề kinh doanh chính. Cách ghi ngành, nghề kinh doanh 

thực hiện theo Khoản 5 Điều 1 Thông tƣ này. 
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Nơi đăng ký hộ khẩu thƣờng trú: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ...............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ...................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ................................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Quốc gia: ......................................................................................................  

Chỗ ở hiện tại: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ...............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ...................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ................................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Quốc gia:  ..................................................  

Điện thoại (nếu có):  ................................. Fax (nếu có):  ............................  

Email (nếu có):  ...........................................................................................  

9. Thông tin đăng ký thuế: 

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế 

9.1 Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc) (nếu có): 

Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): ……………………………. 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

9.2 Thông tin về Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán (nếu có tại thời điểm kê 

khai): 

Họ và tên Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán: ………………………… 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

9.3 Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế 

khác địa chỉ trụ sở chính): 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:........................... 

Xã/Phƣờng/Thị trấn: ………………………………………………….  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………… 

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………….. 

Điện thoại (nếu có): …………………Fax (nếu có): ……………… 

Email (nếu có): ……………………………………………………… 
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9.4 Ngày bắt đầu hoạt động
2
(trƣờng hợp hợp tác xã dự kiến bắt đầu hoạt động 

kể từ ngày đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã thì không cần kê 

khai nội dung này): …../…../……. 

9.5 Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):  

Hạch toán độc lập  

Hạch toán phụ thuộc  
 

9.6 Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..
3
 

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán) 

9.7 Tổng số lao động (dự kiến): .................................................................. 

9.8 Hoạt động theo dự án BOT/ BTO/ BT/ BOO, BLT, BTL, O&M: 

Có Không 
 

9.9 Phƣơng pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phƣơng pháp)
4
: 

 Khấu trừ  

 Trực tiếp trên GTGT  

 Trực tiếp trên doanh số  

 Không phải nộp thuế GTGT  

9.10 Thông tin về Tài khoản ngân hàng (nếu có tại thời điểm kê khai): 

Tên ngân hàng Số tài khoản ngân hàng 

………………………………… ………………………………… 
 

10. Thông tin về các hợp tác xã bị chia, bị tách, bị hợp nhất (chỉ kê khai trong 

trƣờng hợp thành lập hợp tác xã trên cơ sở chia, tách, hợp nhất): 

a) Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa):  .................................................................  

Mã số hợp tác xã/mã số thuế: ...................................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác 

xã
5
(chỉ kê khai nếu không có mã số hợp tác xã/mã số thuế):…………………….. Ngày 

cấp:…../…../……  Nơi cấp:  .............................................................................................  

                                                           
2
 Trường hợp hợp tác xã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã sau ngày bắt đầu hoạt động đã kê khai thì ngày bắt đầu 

hoạt động là ngày hợp tác xã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã. 
3
 - Trường hợp niên độ kế toán theo năm dương lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12.  

- Trường hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dương lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế toán là ngày đầu tiên 
của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý.  

- Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp. 
4
 Hợp tác xã căn cứ vào quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và dự kiến hoạt động kinh doanh của hợp tác xã để xác định 

01 trong 04 phương pháp tính thuế giá trị gia tăng tại chỉ tiêu này. 
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b) Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa):  .................................................................  

Mã số hợp tác xã/mã số thuế: ...................................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác 

xã
6
(chỉ kê khai nếu không có mã số hợp tác xã/mã số thuế):…………………….. Ngày 

cấp:…../…../……  Nơi cấp:  .............................................................................................  

Đề nghị ………………………..….(tên cơ quan đăng ký hợp tác xã) thực hiện 

chấm dứt tồn tại đối với hợp tác xã bị chia, bị hợp nhất và các chi nhánh, văn phòng 

đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã bị chia, bị hợp nhất. 

Tôi cam kết: 

- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của hợp tác xã và 

đƣợc sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật; 

- Chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của 

nội dung đăng ký hợp tác xã trên. 

 NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  

CỦA HỢP TÁC XÃ 

(Ký và ghi họ tên)
7
 

 

                                                                                                                                                                                     
5, 6

 Ghi theo số Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành. 

7
 Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục I-2 

PHƢƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA HỢP TÁC XÃ 

PHẦN I. TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH THỊ TRƢỜNG VÀ KHẢ NĂNG 

THAM GIA CỦA HỢP TÁC XÃ 

I. Tổng quan về tình hình thị trƣờng 

II. Đánh giá khả năng tham gia thị trƣờng của hợp tác xã 

III. Căn cứ pháp lý cho việc thành lập và hoạt động của hợp tác xã 

PHẦN II. GIỚI THIỆU VỀ HỢP TÁC XÃ 

I. Giới thiệu tổng thể 

1. Tên hợp tác xã 

2. Địa chỉ trụ sở chính 

3. Vốn điều lệ 

4. Số lƣợng thành viên 

5. Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh 

II. Tổ chức bộ máy và giới thiệu chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy của hợp 

tác xã 

PHẦN III. PHƢƠNG ÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH 

I. Phân tích điểm mạnh, yếu, cơ hội phát triển và thách thức của hợp tác xã 

II. Phân tích cạnh tranh 

III. Mục tiêu và chiến lƣợc phát triển của hợp tác xã 

IV. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã 

1. Nhu cầu về sản phẩm, dịch vụ hoặc việc làm của thành viên 

2. Dự kiến các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã căn cứ vào hợp 

đồng dịch vụ với thành viên hoặc hợp đồng lao động đối với thành viên (đối với 

trƣờng hợp hợp tác xã tạo việc làm) 

3. Xác định các hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm đáp ứng hợp đồng dịch 

vụ với thành viên hoặc hợp đồng lao động đối với thành viên (đối với trƣờng hợp hợp 

tác xã tạo việc làm) 
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V. Kế hoạch Marketing 

VI. Phƣơng án đầu tƣ cơ sở vật chất, bố trí nhân lực và các điều kiện khác phục 

vụ sản xuất, kinh doanh 

PHẦN IV. PHƢƠNG ÁN TÀI CHÍNH 

I. Phƣơng án huy động và sử dụng vốn 

II. Phƣơng án về doanh thu, chi phí, lợi nhuận trong 03 năm đầu 

III. Phƣơng án tài chính khác 

PHẦN V. KẾT LUẬN 

 

 NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA HỢP TÁC XÃ 

(Ký và ghi họ tên)
1
 

 

 

                                                           
1
 Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục I-3 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỢP TÁC XÃ  

 

S

T

T 

Tên 

thành 

viên 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh đối với 

thành viên 

là cá nhân, 

ngƣời đại 

diện hợp 

pháp của hộ 

gia đình 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Chỗ ở hiện 

tại đối với 

thành viên 

là cá nhân, 

ngƣời đại 

diện hợp 

pháp của 

hộ gia đình 

Nơi đăng ký 

hộ khẩu 

thƣờng trú 

đối với cá 

nhân; địa chỉ 

trụ sở chính 

đối với tổ 

chức 

Số, ngày, cơ quan cấp 

Chứng minh nhân dân/Căn 

cƣớc công dân hoặc Hộ 

chiếu đối với cá nhân; Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp (hoặc các giấy chứng 

nhận tƣơng đƣơng) đối với 

doanh nghiệp; Quyết định 

thành lập đối với tổ chức 

Vốn góp Thời 

điểm 

hoàn 

thành 

góp 

vốn 

Mã số dự 

án, ngày 

cấp, cơ 

quan cấp 

Giấy 

chứng 

nhận đăng 

ký đầu tƣ 

(nếu có)
 

  

Giá trị phần vốn 

góp (bằng số; 

VNĐ và giá trị 

tƣơng đƣơng 

theo đơn vị tiền 

nƣớc ngoài, nếu 

có) 

Tỷ lệ 

(%) 

Chữ ký 

của 

thành 

viên
1
 

Ghi 

chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

……, ngày……tháng……năm…… 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

 CỦA HỢP TÁC XÃ 

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)
2
 

 

                                                           
1
 Trường hợp thành viên là tổ chức thì chữ ký là của người đại diện theo pháp luật của tổ chức. 

2
 Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này. Trường hợp thành lập mới thì không cần đóng dấu. 
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Phụ lục I-4 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC (TỔNG GIÁM ĐỐC),  

BAN KIỂM SOÁT, KIỂM SOÁT VIÊN HỢP TÁC XÃ 

STT Họ và 

tên 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Giới tính Quốc tịch Dân tộc Chỗ ở hiện tại Nơi đăng ký hộ 

khẩu thƣờng trú 

Số, ngày, cơ quan cấp chứng minh nhân 

dân/căn cƣớc công dân hoặc hộ chiếu  

Chức danh Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

A. Danh sách Hội đồng quản trị 

1           

2           

B. Giám đốc (Tổng Giám đốc) 

           

C. Danh sách Ban kiểm soát (kiểm soát viên) 

1           

2           

 ……, ngày…. tháng…. năm… 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA HỢP TÁC XÃ 

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)
1 

                                                           
1
 Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này. Trường hợp thành lập mới thì không phải đóng dấu. 
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12. Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất. Mã số TTHC: 

1.005121.000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

Bƣớc 1: Nộp hồ sơ 

- Hội đồng quản trị của các hợp tác xã dự kiến hợp nhất xây dựng phƣơng 

án hợp nhất trình đại hội thành viên của mình quyết định và có trách nhiệm 

thông báo bằng văn bản cho các chủ nợ, các tổ chức và cá nhân có quan hệ kinh 

tế với hợp tác xã về quyết định hợp nhất. 

- Hội đồng quản trị của các hợp tác xã dự định hợp nhất hiệp thƣơng 

thành hội đồng hợp nhất. Hội đồng có nhiệm vụ xây dựng phƣơng án hợp nhất 

trình đại hội thành viên quyết định. 

- Hợp tác xã sau khi hợp nhất nộp hồ sơ đăng ký trên Cổng dịch vụ công 

hoặc gửi qua dịch vụ bƣu chính công ích, hoặc gửi trực tiếp tại Bộ phận một cửa 

cấp huyện nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính. 

Bƣớc 2: Tiếp nhận hồ sơ 

- Hồ sơ đăng ký hợp tác xã đƣợc tiếp nhận tại Bộ phận một cửa cấp huyện 

để nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã khi: 

+ Có đủ giấy tờ theo quy định; 

+ Thông tin của hợp tác xã đã đƣợc kê khai đầy đủ vào các giấy tờ trong 

hồ sơ đăng ký hợp tác xã theo quy định; 

+ Có địa chỉ liên lạc của ngƣời nộp hồ sơ đăng ký thành lập hợp tác xã; 

+ Đã nộp lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định. 

- Ngƣời có thẩm quyền đăng ký cần có bản sao hợp lệ một trong các giấy 

tờ chứng thực cá nhân (Thẻ căn cƣớc công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc 

Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam; Hộ chiếu nƣớc 

ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nƣớc ngoài còn hiệu lực đối với 

ngƣời nƣớc ngoài). 

- Trƣờng hợp đƣợc ủy quyền thì phải có thêm giấy tờ sau:(1) Bản sao hợp 

lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (Thẻ căn cƣớc công dân hoặc 

Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực đối với công dân 

Việt Nam; Hộ chiếu nƣớc ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nƣớc 

ngoài còn hiệu lực đối với ngƣời nƣớc ngoài); (2) Bản sao hợp lệ hợp đồng cung 

cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu 

của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc Văn bản ủy 

quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp 

luật. Văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực. 

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký hợp tác xã, Phòng Tài chính - Kế 

hoạchtrao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho ngƣời nộp hồ sơ (hoặc sẽ nhận 

đƣợc giấy biên nhận hồ sơ qua mạng điện tử nếu nộp hồ sơ trực tuyến). 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7161
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Bƣớc 3: Xử lý hồ sơ 

- Trƣờng hợp hồ sơ không đủ điều kiện cấp đăng ký theo quy định tại 

Điều 24 Luật Hợp tác xã, Phòng Tài chính - Kế hoạch phải thông báo rõ nội 

dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho ngƣời thành lập hợp tác xã trong 

thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Phòng Tài chính - Kế 

hoạch ghi toàn bộ yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hợp tác xã đối với 

mỗi một bộ hồ sơ do hợp tác xã nộp trong 01 Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ 

sung hồ sơ đăng ký hợp tác xã 

- Trƣờng hợp hồ sơ đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 24 Luật Hợp 

tác xã, hợp tác xã đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã trong thời hạn 

02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ hợp lệ. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công. 

- Hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bƣu chính công ích. 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho Bộ phận một cửa cấp huyện. 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

- Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của ngƣời có thẩm quyền 

đăng ký. Trƣờng hợp đƣợc ủy quyền, phải có thêm: (1) bản sao hợp lệ giấy tờ 

chứng thực cá nhân của ngƣời đƣợc ủy quyền; (2) bản sao hợp lệ hợp đồng cung 

cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu 

của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả hoặc văn bản ủy 

quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp 

luật. Văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực. 

- Giấy đề nghị đăng ký thành lập hợp tác xã; 

- Điều lệ; 

- Phƣơng án sản xuất kinh doanh; 

- Danh sách hợp tác xã thành viên; 

- Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát 

hoặc kiểm soát viên; 

- Nghị quyết của đại hội thành viên về việc hợp nhất hợp tác xã. 

- Trƣờng hợp đăng ký hợp tác xã hợp nhất là tổ chức tín dụng kèm theo 

hồ sơ phải có bản sao hợp lệ giấy phép hoặc văn bản chấp thuận của Ngân hàng 

Nhà nƣớc Việt Nam. 

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức. 
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e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký hợp 

tác xã. 

h) Lệ phí: 100.000 đồng/lần cấp (Theo Nghị quyết số 05/2020/QĐ-

UBND ngày 23/12/2015). Thanh toán lệ phí tại Trung tâm Phục vụ hành chính 

công tỉnh hoặc qua dịch vụ bƣu chính công ích hoặc thanh toán trực tuyến qua 

cổng dịch vụ công của tỉnh: (https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn) 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Giấy đề nghị đăng ký thành lập hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục 

I-1 Thông tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT; 

- Phƣơng án sản xuất kinh doanh theo mẫu quy định tại Phụ lục I-2 Thông 

tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT 

- Danh sách hợp tác xã thành viên theo mẫu quy định tại Phụ lục I-3 

Thông tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT; 

- Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát  

hoặc kiểm soát viên theo mẫu quy định tại Phụ lục I-4 Thông tƣ số 07/2019/TT-

BKHĐT. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): 

- Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh mà pháp luật không cấm;trừ trƣờng 

hợp kinh doanh ngành, nghề yêu cầu phải có điều kiện; 

- Tên của hợp tác xã đƣợc đặt theo quy định tại Điều 22 của Luật Hợp tác 

xã, Điều 7, 8, 9, 10 Nghị định số 193/2013/NĐ-CP, Khoản 14 Điều 1 Thông tƣ 

số 07/2019/TT-BKHĐT; 

- Hồ sơ đăng ký có đầy đủ giấy tờ và nội dung các giấy tờ đó đƣợc kê 

khai đầy đủ theo quy định của pháp luật; 

- Trụ sở chính của hợp tác xã đƣợc xác định gồm số nhà, tên đƣờng, phố, 

xã, phƣờng, thị trấn, huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, tỉnh, thành phố 

trực thuộc trung ƣơng trên lãnh thổ Việt Nam; số điện thoại, số fax và thƣ điện 

tử (nếu có). 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Hợp tác xã ngày 20/11/2012(Luật Hợp tác xã); 

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số 

điều của Luật Hợp tác xã (Nghị định số 193/2013/NĐ-CP); 

- Thông tƣ số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/05/2014 hƣớng dẫn về đăng 

ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã (Thông tƣ số 

03/2014/TT-BKHĐT); 

- Thông tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 sửa đổi, bổ sung một 
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số điều của Thông tƣ số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình 

hình hoạt động của hợp tác xã (Thông tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT). 

- Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh 

Bình Phƣớc Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký kinh 

doanh đối với hộ gia đình, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bình 

Phƣớc. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm:  
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Phụ lục I-1 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
…… ngày….. tháng….. năm…. 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ 

Đăng ký thành lập hợp tác xã 

 

Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã 

 

Tôi là (ghi họ tên bằng chữ in hoa):.......................là ngƣời đại diện theopháp luật 

của hợp tác xã 

Đăng ký thành lập hợp tác xã với các nội dung sau: 

1. Tình trạng thành lập(đánh dấu X vào ô thích hợp) 

Thành lập mới  

Thành lập trên cơ sở tách hợp tác xã  

Thành lập trên cơ sở chia hợp tác xã  

Thành lập trên cơ sở hợp nhất hợp tác xã  

2. Tên hợp tác xã: 

Tên hợp tác xã viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): ......................... ……... 

Tên hợp tác xã viết bằng tiếng nƣớc ngoài (nếu có): ................................... ……... 

Tên hợp tác xã viết tắt (nếu có): ................................................................... ……... 

3. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ............................................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ................................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  .............................................................  

Tỉnh/Thành phố:  ......................................................................................................  

Điện thoại (nếu có):  .............................................. Fax (nếu có):  ............................  

Email (nếu có):  ...................................................... Website (nếu có):  .....................  

4. Ngành, nghề kinh doanh
1
(ghi tên và mã ngành, nghề kinh doanh theo ngành 

cấp 4 trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam): 

                                                           
1
 Hợp tác xã có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm; 

- Các ngành, nghề cấm đầu tƣ kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tƣ, Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh 

mục ngành, nghề đầu tƣ kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tƣ; 
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STT Tên ngành Mã ngành Ngành, nghề kinh doanh chính 

(đánh dấu X để chọn một trong các 

ngành, nghề đã kê khai) 

    

5. Vốn điều lệ: 

Vốn điều lệ (bằng số; VNĐ): ....................................................................................  

Vốn điều lệ (bằng chữ; VNĐ): .................................................................................  

Giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền nƣớc ngoài (nếu có): ......................................  

Có hiển thị thông tin về giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền tệ nƣớc ngoài trên 

Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hay không?         Có            Không  

6. Nguồn vốn điều lệ: 

Loại nguồn vốn Số tiền (bằng số; VNĐ và giá trị tƣơng đƣơng 

theo đơn vị tiền nƣớc ngoài, nếu có) 

Tỷ lệ 

(%) 

Vốn ngân sách nhà nƣớc   

Vốn tƣ nhân   

Vốn nƣớc ngoài   

Vốn khác   

Tổng cộng   

7. Số lƣợng thành viên:  ..............................................................................  

Danh sách thành viên hợp tác xã:(kê khai theo mẫu): Gửi kèm 

8. Ngƣời đại diện theo pháp luật: 

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):  ...................................................Giới tính:  .........  

Chức danh:  ...............................................................................................................  

Sinh ngày:  ......... / ...../ ......... Dân tộc:  .......................  Quốc tịch:  ..........................  

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân: ...............................  

Chứng minh nhân dân Căn cƣớc công dân 

Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: …………………………………………... 

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: …………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

                                                                                                                                                                                     
- Đối với ngành, nghề đầu tƣ kinh doanh có điều kiện, hợp tác xã chỉ đƣợc kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. Danh 

mục ngành, nghề đầu tƣ kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tƣ, Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ 

lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tƣ kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tƣ; 
- Hợp tác xã chọn một trong các ngành, nghề kinh doanh làm ngành, nghề kinh doanh chính. Cách ghi ngành, nghề kinh doanh 

thực hiện theo Khoản 5 Điều 1 Thông tƣ này. 
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Nơi đăng ký hộ khẩu thƣờng trú: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ...............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ...................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ................................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Quốc gia: ......................................................................................................  

Chỗ ở hiện tại: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ...............................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ...................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ................................................  

Tỉnh/Thành phố:  .........................................................................................  

Quốc gia:  ..................................................  

Điện thoại (nếu có):  ................................. Fax (nếu có):  ............................  

Email (nếu có):  ...........................................................................................  

9. Thông tin đăng ký thuế: 

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế 

9.1 Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc) (nếu có): 

Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): ……………………………. 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

9.2 Thông tin về Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán (nếu có tại thời điểm kê 

khai): 

Họ và tên Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán: ………………………… 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

9.3 Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế 

khác địa chỉ trụ sở chính): 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:........................... 

Xã/Phƣờng/Thị trấn: ………………………………………………….  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………… 

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………….. 

Điện thoại (nếu có): …………………Fax (nếu có): ……………… 

Email (nếu có): ……………………………………………………… 



1525 

 

9.4 Ngày bắt đầu hoạt động
2
(trƣờng hợp hợp tác xã dự kiến bắt đầu hoạt động 

kể từ ngày đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã thì không cần kê 

khai nội dung này): …../…../……. 

9.5 Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):  

Hạch toán độc lập  

Hạch toán phụ thuộc  
 

9.6 Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..
3
 

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán) 

9.7 Tổng số lao động (dự kiến): .................................................................. 

9.8 Hoạt động theo dự án BOT/ BTO/ BT/ BOO, BLT, BTL, O&M: 

Có Không 
 

9.9 Phƣơng pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phƣơng pháp)
4
: 

 Khấu trừ  

 Trực tiếp trên GTGT  

 Trực tiếp trên doanh số  

 Không phải nộp thuế GTGT  

9.10 Thông tin về Tài khoản ngân hàng (nếu có tại thời điểm kê khai): 

Tên ngân hàng Số tài khoản ngân hàng 

………………………………… ………………………………… 
 

10. Thông tin về các hợp tác xã bị chia, bị tách, bị hợp nhất (chỉ kê khai trong 

trƣờng hợp thành lập hợp tác xã trên cơ sở chia, tách, hợp nhất): 

a) Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa):  .................................................................  

Mã số hợp tác xã/mã số thuế: ...................................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác 

xã
5
(chỉ kê khai nếu không có mã số hợp tác xã/mã số thuế):…………………….. Ngày 

cấp:…../…../……  Nơi cấp:  .............................................................................................  

                                                           
2
 Trường hợp hợp tác xã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã sau ngày bắt đầu hoạt động đã kê khai thì ngày bắt đầu 

hoạt động là ngày hợp tác xã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã. 
3
 - Trường hợp niên độ kế toán theo năm dương lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12.  

- Trường hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dương lịch thì ghi ngày, tháng bắt đầu niên độ kế toán là ngày đầu tiên 
của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng của quý.  

- Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 quý liên tiếp. 
4
 Hợp tác xã căn cứ vào quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và dự kiến hoạt động kinh doanh của hợp tác xã để xác định 

01 trong 04 phương pháp tính thuế giá trị gia tăng tại chỉ tiêu này. 
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b) Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa):  .................................................................  

Mã số hợp tác xã/mã số thuế: ...................................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác 

xã
6
(chỉ kê khai nếu không có mã số hợp tác xã/mã số thuế):…………………….. Ngày 

cấp:…../…../……  Nơi cấp:  .............................................................................................  

Đề nghị ………………………..….(tên cơ quan đăng ký hợp tác xã) thực hiện 

chấm dứt tồn tại đối với hợp tác xã bị chia, bị hợp nhất và các chi nhánh, văn phòng 

đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã bị chia, bị hợp nhất. 

Tôi cam kết: 

- Trụ sở chính thuộc quyền sở hữu/quyền sử dụng hợp pháp của hợp tác xã và 

đƣợc sử dụng đúng mục đích theo quy định của pháp luật; 

- Chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của 

nội dung đăng ký hợp tác xã trên. 

 NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  

CỦA HỢP TÁC XÃ 

(Ký và ghi họ tên)
7
 

 

                                                                                                                                                                                     
5, 6

 Ghi theo số Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành. 

7
 Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục I-2 

PHƢƠNG ÁN SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA HỢP TÁC XÃ 

PHẦN I. TỔNG QUAN VỀ TÌNH HÌNH THỊ TRƢỜNG VÀ KHẢ NĂNG 

THAM GIA CỦA HỢP TÁC XÃ 

I. Tổng quan về tình hình thị trƣờng 

II. Đánh giá khả năng tham gia thị trƣờng của hợp tác xã 

III. Căn cứ pháp lý cho việc thành lập và hoạt động của hợp tác xã 

PHẦN II. GIỚI THIỆU VỀ HỢP TÁC XÃ 

I. Giới thiệu tổng thể 

1. Tên hợp tác xã 

2. Địa chỉ trụ sở chính 

3. Vốn điều lệ 

4. Số lƣợng thành viên 

5. Ngành, nghề sản xuất, kinh doanh 

II. Tổ chức bộ máy và giới thiệu chức năng nhiệm vụ tổ chức bộ máy của hợp 

tác xã 

PHẦN III. PHƢƠNG ÁN HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT, KINH DOANH 

I. Phân tích điểm mạnh, yếu, cơ hội phát triển và thách thức của hợp tác xã 

II. Phân tích cạnh tranh 

III. Mục tiêu và chiến lƣợc phát triển của hợp tác xã 

IV. Các hoạt động sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã 

1. Nhu cầu về sản phẩm, dịch vụ hoặc việc làm của thành viên 

2. Dự kiến các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh của hợp tác xã căn cứ vào hợp 

đồng dịch vụ với thành viên hoặc hợp đồng lao động đối với thành viên (đối với 

trƣờng hợp hợp tác xã tạo việc làm) 

3. Xác định các hoạt động sản xuất, kinh doanh nhằm đáp ứng hợp đồng dịch 

vụ với thành viên hoặc hợp đồng lao động đối với thành viên (đối với trƣờng hợp hợp 

tác xã tạo việc làm) 
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V. Kế hoạch Marketing 

VI. Phƣơng án đầu tƣ cơ sở vật chất, bố trí nhân lực và các điều kiện khác phục 

vụ sản xuất, kinh doanh 

PHẦN IV. PHƢƠNG ÁN TÀI CHÍNH 

I. Phƣơng án huy động và sử dụng vốn 

II. Phƣơng án về doanh thu, chi phí, lợi nhuận trong 03 năm đầu 

III. Phƣơng án tài chính khác 

PHẦN V. KẾT LUẬN 

 

 NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA HỢP TÁC XÃ 

(Ký và ghi họ tên)
1
 

 

 

                                                           
1
 Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục I-3 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỢP TÁC XÃ  

 

 

                                                           
1
 Trường hợp thành viên là tổ chức thì chữ ký là của người đại diện theo pháp luật của tổ chức. 

2
 Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này. Trường hợp thành lập mới thì không cần đóng dấu. 

S

T

T 

Tên 

thành 

viên 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh đối với 

thành viên 

là cá nhân, 

ngƣời đại 

diện hợp 

pháp của hộ 

gia đình 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Chỗ ở hiện 

tại đối với 

thành viên 

là cá nhân, 

ngƣời đại 

diện hợp 

pháp của 

hộ gia đình 

Nơi đăng ký 

hộ khẩu 

thƣờng trú 

đối với cá 

nhân; địa chỉ 

trụ sở chính 

đối với tổ 

chức 

Số, ngày, cơ quan cấp 

Chứng minh nhân dân/Căn 

cƣớc công dân hoặc Hộ 

chiếu đối với cá nhân; Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp (hoặc các giấy chứng 

nhận tƣơng đƣơng) đối với 

doanh nghiệp; Quyết định 

thành lập đối với tổ chức 

Vốn góp Thời 

điểm 

hoàn 

thành 

góp 

vốn 

Mã số dự 

án, ngày 

cấp, cơ 

quan cấp 

Giấy 

chứng 

nhận đăng 

ký đầu tƣ 

(nếu có)
 

  

Giá trị phần vốn 

góp (bằng số; 

VNĐ và giá trị 

tƣơng đƣơng 

theo đơn vị tiền 

nƣớc ngoài, nếu 

có) 

Tỷ lệ 

(%) 

Chữ ký 

của 

thành 

viên
1
 

Ghi 

chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

……, ngày……tháng……năm…… 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

 CỦA HỢP TÁC XÃ 

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)
2
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Phụ lục I-4 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC (TỔNG GIÁM ĐỐC),  

BAN KIỂM SOÁT, KIỂM SOÁT VIÊN HỢP TÁC XÃ 

STT Họ và 

tên 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Giới tính Quốc tịch Dân tộc Chỗ ở hiện tại Nơi đăng ký hộ 

khẩu thƣờng trú 

Số, ngày, cơ quan cấp chứng minh nhân 

dân/căn cƣớc công dân hoặc hộ chiếu  

Chức danh Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

G. Danh sách Hội đồng quản trị 

1           

2           

H. Giám đốc (Tổng Giám đốc) 

           

I. Danh sách Ban kiểm soát (kiểm soát viên) 

1           

2           

 ……, ngày…. tháng…. năm… 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA HỢP TÁC XÃ 

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)
3 

                                                           
3
 Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này. Trường hợp thành lập mới thì không phải đóng dấu. 
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13. Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập. Mã số TTHC: 

1.004972.000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

Bƣớc 1: Nộp hồ sơ 

- Hội đồng quản trị của các hợp tác xã bị sáp nhập xây dựng phƣơng án 

sáp nhập trình đại hội thành viên của mình quyết định và có trách nhiệm thông 

báo bằng văn bản cho các chủ nợ, các tổ chức và cá nhân có quan hệ kinh tế với 

hợp tác xã về quyết định sáp nhập. 

- Hội đồng quản trị của các hợp tác xã bị sáp nhập hiệp thƣơng về phƣơng 

án sáp nhập, gồm các nội dung chủ yếu sau: phƣơng án xử lý tài sản, vốn, các 

khoản nợ; phƣơng án xử lý lao động và những vấn đề tồn động của các hợp tác 

xã bị sáp nhập. 

- Hợp tác xã sau khi sáp nhập nộp hồ sơ đăng ký thay đổi trên Cổng dịch 

vụ công hoặc gửi qua dịch vụ bƣu chính công ích, hoặc gửi trực tiếp tại Bộ phận 

một cửa cấp huyện nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính. 

Bƣớc 2: Tiếp nhận hồ sơ 

- Hồ sơ đăng ký thay đổi hợp tác xã đƣợc tiếp nhận tại Bộ phận một cửa 

cấp huyện để nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác 

xã khi: 

+ Có đủ giấy tờ theo quy định; 

+ Thông tin của hợp tác xã đã đƣợc kê khai đầy đủ vào các giấy tờ trong 

hồ sơ đăng ký hợp tác xã theo quy định; 

+ Có địa chỉ liên lạc của ngƣời nộp hồ sơ đăng ký thành lập hợp tác xã; 

+ Đã nộp lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định. 

- Ngƣời có thẩm quyền đăng ký cần có bản sao hợp lệ một trong các giấy 

tờ chứng thực cá nhân (Thẻ căn cƣớc công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc 

Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam; Hộ chiếu nƣớc 

ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nƣớc ngoài còn hiệu lực đối với 

ngƣời nƣớc ngoài). 

- Trƣờng hợp đƣợc ủy quyền thì phải có thêm giấy tờ sau:(1) Bản sao hợp 

lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (Thẻ căn cƣớc công dân hoặc 

Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực đối với công dân 

Việt Nam; Hộ chiếu nƣớc ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nƣớc 

ngoài còn hiệu lực đối với ngƣời nƣớc ngoài); (2) Bản sao hợp lệ hợp đồng cung 

cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu 

của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc Văn bản ủy 

quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp 

luật. Văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực. 

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký thay đổi hợp tác xã, Phòng Tài chính - 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=6951
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Kế hoạch trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho ngƣời nộp hồ sơ (hoặc sẽ 

nhận đƣợc giấy biên nhận hồ sơ qua mạng điện tử nếu nộp hồ sơ trực tuyến). 

Bƣớc 3: Xử lý hồ sơ 

- Trƣờng hợp hồ sơ không đủ điều kiện cấp đăng ký theo quy định tại 

Điều 24 Luật Hợp tác xã, Phòng Tài chính - Kế hoạchphải thông báo rõ nội 

dung cần sửa đổi, bổ sung bằng văn bản cho ngƣời đăng ký thay đổi hợp tác xã 

trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ. Phòng Tài chính - 

Kế hoạch ghi toàn bộ yêu cầu sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký hợp tác xã đối với 

mỗi một bộ hồ sơ do hợp tác xã nộp trong 01 Thông báo yêu cầu sửa đổi, bổ 

sung hồ sơ đăng ký hợp tác xã 

- Trƣờng hợp hồ sơ đủ các điều kiện theo quy định tại Điều 24 Luật Hợp 

tác xã, hợp tác xã đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã trong thời hạn 

02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ hợp lệ và phải nộp Giấy chứng 

nhận đăng ký hợp tác xã cũ cho Phòng Tài chính - Kế hoạch. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công. 

- Hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bƣu chính công ích. 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho Bộ phận một cửa cấp huyện. 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

- Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của ngƣời có thẩm quyền 

đăng ký. Trƣờng hợp đƣợc ủy quyền, phải có thêm: (1) bản sao hợp lệ giấy tờ 

chứng thực cá nhân của ngƣời đƣợc ủy quyền; (2) bản sao hợp lệ hợp đồng cung 

cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu 

của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả hoặc văn bản ủy 

quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp 

luật. Văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực. 

- Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký của hợp tác xã; 

- Nghị quyết của đại hội thành viên về việc sáp nhập hợp tác xã. 

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc, kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức. 

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký hợp 

tác xã. 

h) Lệ phí: 100.000 đồng / lần cấp (Theo Nghị quyết số 05/2020/QĐ-

UBND ngày 23/12/2015). Thanh toán lệ phí tại Trung tâm Phục vụ hành chính 
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công tỉnh hoặc qua dịch vụ bƣu chính công ích hoặc thanh toán trực tuyến qua 

cổng dịch vụ công của tỉnh: (https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn) 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Giấy đề nghị đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã theo mẫu quy 

định tại Phụ lục I-5 Thông tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục (nếu có): Không có 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Hợp tác xã ngày 20/11/2012(Luật Hợp tác xã); 

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số 

điều của Luật Hợp tác xã (Nghị định số 193/2013/NĐ-CP);  

- Thông tƣ số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/05/2014 hƣớng dẫn về đăng 

ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã (Thông tƣ số 

03/2014/TT-BKHĐT); 

- Thông tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tƣ số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình 

hình hoạt động của hợp tác xã (Thông tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT). 

- Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh 

Bình Phƣớc Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký kinh 

doanh đối với hộ gia đình, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bình 

Phƣớc. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục I-5 

TÊN HỢP TÁC XÃ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: …………. …… ngày….. tháng….. năm….. 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã 

 

Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã 

 

Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa): ....................................................................  

Mã số hợp tác xã/Mã số thuế: .................................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác 

xã
1
(chỉ kê khai nếu không có mã số hợp tác xã/mã số thuế):…………………….. Ngày 

cấp:…../…../……  Nơi cấp:  .............................................................................................  

Hợp tác xã đăng ký thay đổi trên cơ sở (chỉ kê khai trong trƣờng hợp hợp tác xã 

đăng ký thay đổi trên cơ sở tách hợp tác xã hoặc sáp nhập hợp tác xã, đánh dấu X vào 

ô thích hợp): 

- Đăng ký thay đổi trên cơ sở tách hợp tác xã  

- Đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập hợp tác xã  

Thông tin về hợp tác xã đƣợc tách (chỉ kê khai trong trƣờng hợp hợp tác xã 

đăng ký thay đổi trên cơ sở tách hợp tác xã) 

a) Tên hợp tác xã(ghi bằng chữ in hoa):  ................................................................  

Mã số hợp tác xã:....................................................................................................  

b) Tên hợp tác xã(ghi bằng chữ in hoa):  ...............................................................  

Mã số hợp tác xã:....................................................................................................  

Thông tin về hợp tác xã bị sáp nhập(chỉ kê khai trong trƣờng hợp hợp tác xã 

đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập hợp tác xã): 

a) Tên hợp tác xã(ghi bằng chữ in hoa):  ................................................................  

Mã số hợp tác xã/Mã số thuế: .................................................................................  

                                                           
1
 Ghi theo số Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã được cấp trước ngày Thông tư này có 

hiệu lực thi hành. 
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Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác 

xã
2
(chỉ kê khai nếu không có mã số hợp tác xã/mã số thuế):…………………….. Ngày 

cấp:…../…../……  Nơi cấp:  .............................................................................................  

b) Tên hợp tác xã(ghi bằng chữ in hoa):  ...............................................................  

Mã số hợp tác xã/Mã số thuế: .................................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác 

xã
3
(chỉ kê khai nếu không có mã số hợp tác xã/mã số thuế):…………………….. Ngày 

cấp:…../…../……  Nơi cấp:  .............................................................................................  

 Đề nghị ……………………………………….. (tên cơ quan đăng ký hợp tác 

xã) thực hiện chấm dứt tồn tại đối với hợp tác xã bị sáp nhập và các chi nhánh, văn 

phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã bị sáp nhập. 

Hợp tác xã đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã/ 

thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã nhƣ sau: 

(Hợp tác xã chọn và kê khai vào trang tƣơng ứng với nội dung đăng ký/ 

thông báo thay đổi và gửi kèm) 

  

                                                           
2,3

 Ghi theo số Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã được cấp trước ngày Thông tư này có 
hiệu lực thi hành. 
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ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN HỢP TÁC XÃ             

 

Tên hợp tác xã viết bằng tiếng Việt dự kiến thay đổi (ghi bằng chữ in hoa):  ..................  

 ...........................................................................................................................................  

Tên hợp tác xã viết bằng tiếng nƣớc ngoài dự kiến thay đổi (nếu có):  ............................  

 ...........................................................................................................................................  

Tên hợp tác xã viết tắt dự kiến thay đổi (nếu có): .............................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH 

Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..........................................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..............................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...........................................................  

Tỉnh/Thành phố:  ....................................................................................................  

Điện thoại:  .......................................................... Fax (nếu có):  ............................  

Email (nếu có):  ................................................... Website (nếu có):  .....................  

Đồng thời thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế (Đánh dấu X vào ô vuông nếu 

hợp tác xã thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế tƣơng ứng với địa chỉ trụ sở chính). 

 Hợp tác xã cam kết trụ sở hợp tác xã dự định chuyển đến thuộc quyền sở 

hữu/quyền sử dụng hợp pháp của hợp tác xã và đƣợc sử dụng đúng mục đích theo quy 

định của pháp luật. 
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ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH
4 

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trƣờng hợp hợp tác xã 

đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh vào danh sách ngành, nghề kinh doanh đã 

đăng ký với cơ quan đăng ký hợp tác xã): 

STT Tên ngành, nghề kinh doanh  

đƣợc bổ sung 

Mã ngành Chi chú 

    

2. Bỏ ngành, nghề kinh doanhsau (kê khai trong trƣờng hợp hợp tác xã đăng 

ký bỏ ngành, nghề kinh doanh khỏi danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với 

cơ quan đăng ký hợp tác xã): 

STT Tên ngành, nghề kinh doanh  

đƣợc bỏ khỏi danh sách đã đăng ký 

Mã ngành Chi chú 

    

3. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau(kê khai trong trƣờng hợp hợp 

tác xã đăng ký thay đổi nội dung chi tiết của ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với 

cơ quan đăng ký hợp tác xã): 

STT Tên ngành, nghề kinh doanh  

đƣợc sửa đổi chi tiết 

Mã ngành Ghi chú 

    

4. Thay đổi ngành nghề kinh doanh chính (kê khai trong trƣờng hợp hợp tác 

xã đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh chính đã đăng ký với cơ quan đăng ký 

hợp tác xã): 

STT Tên ngành, nghề kinh doanh  

chính 

Mã ngành Ghi chú 

    

Lƣu ý: 
Trƣờng hợp hợp tác xã thay đổi ngành, nghề kinh doanh từ ngành này sang 

ngành khác, hợp tác xã kê khai đồng thời tại Mục 1, 2 nêu trên, cụ thể nhƣ sau: kê khai 

ngành, nghề kinh doanh mới tại Mục 1; kê khai ngành, nghề kinh doanh cũ tại Mục 2. 

Trƣờng hợp ngành, nghề kinh doanh đƣợc bổ sung hoặc ngành, nghề kinh 

doanh đƣợc bỏ ra khỏi danh sách đã đăng ký là ngành, nghề kinh doanh chính của hợp 

tác xã thì hợp tác xã kê khai đồng thời tại Mục 1 (hoặc Mục 2) và Mục 4 nêu trên. 

 

  

                                                           
4
 Hợp tác xã có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm; 

- Các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư, Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 
về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư; 

- Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, hợp tác xã chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy 
định. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư; Luật sửa 
đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư; 

- Cách ghi ngành, nghề kinh doanh thực hiện theo Khoản 5 Điều 1 Thông tư này. 
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ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ 

 

Vốn điều lệ đã đăng ký (bằng số, bằng chữ, VNĐ):  .............................................  

Vốn điều lệ sau khi thay đổi (bằng số, bằng chữ, VNĐ):  .....................................  

Giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền nƣớc ngoài (nếu có): ....................................  

Có hiển thị thông tin về giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền tệ nƣớc ngoài trên 

Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hay không?         Có            Không  

Thời điểm thay đổi vốn:  ........................................................................................  

Hình thức tăng, giảm vốn:  .....................................................................................  

 

 

THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐIỀU LỆ/SỐ LƢỢNG THÀNH VIÊN/ 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, KIỂM SOÁTVIÊN 

 

1. Trƣờng hợp thay đổi điều lệ thì hợp tác xã gửi kèm theo bản điều lệ của hợp 

tác xã sau khi thay đổi. 

2. Trƣờng hợp thay đổi số lƣợng thành viên thì hợp tác xã gửi kèm theo bản 

Danh sách thành viên sau khi thay đổi. 

(Lƣu ý: Hợp tác xã chỉ kê khai các thành viên mới đƣợc bổ sung hoặc các thành 

viên ra khỏi hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục I-3 ban hành kèm theo Thông tƣ 

này). 

3. Trƣờng hợp thay đổi thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát/kiểm soát 

viên của hợp tác xã thì hợp tác xã gửi kèm theo bản Danh sách thành viên hội đồng 

quản trị, ban kiểm soát/kiểm soát viên sau khi thay đổi theo mẫu quy định tại Phụ lục 

I-4 ban hành kèm theo Thông tƣ này. 
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THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ 

 

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế 

1 Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc) (nếu có): 

Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): ……………………………. 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

2 Thông tin về Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán (nếu có)
5
: 

Họ và tên Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán: ………………………… 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

3 Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế 

khác địa chỉ trụ sở chính): 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:........................... 

Xã/Phƣờng/Thị trấn: ………………………………………………….  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………… 

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………….. 

Điện thoại: …………………Fax (nếu có): ……………… 

Email (nếu có): ……………………………………………………… 

4 Ngày bắt đầu hoạt động
6
:…../…../……. 

5 Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):  

Hạch toán độc lập  

Hạch toán phụ thuộc  
 

6 Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..
7 

                                                           
5
 Trường hợp hợp tác xã kê khai hình thức hạch toán là Hạch toán độc lập tại chỉ tiêu 5 thì bắt 

buộc phải kê khai thông tin về Kế toán trưởng/phụ trách kế toán tại chỉ tiêu 2. 

6
 Trường hợp hợp tác xã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã sau ngày bắt đầu 

hoạt động đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày hợp tác xã được cấp Giấy chứng nhận đăng 
ký hợp tác xã. 

7
 - Trường hợp niên độ kế toán theo năm dương lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12.  

- Trường hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dương lịch thì ghi ngày, tháng bắt 
đầu niên độ kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng 
của quý.  

- Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 
quý liên tiếp. 
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(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán) 

7 Tổng số lao động: .................................................................. 

8 Hoạt động theo dự án BOT/ BTO/ BT/ BOO, BLT, BTL, O&M: 

 

Có 

 

Không 
 

9 Phƣơng pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phƣơng pháp)
8
: 

 Khấu trừ  

 Trực tiếp trên GTGT  

 Trực tiếp trên doanh số  

 Không phải nộp thuế GTGT  

10 Thông tin về Tài khoản ngân hàng: 

Tên ngân hàng Số tài khoản ngân hàng 

………………………………… ………………………………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
8
 Hợp tác xã căn cứ vào quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và dự kiến hoạt động 

kinh doanh của hợp tác xã để xác định 01 trong 04 phương pháp tính thuế giá trị gia tăng tại chỉ tiêu 
này. 
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ĐĂNG KÝ 

THAY ĐỔI ĐỔI NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

 

Đăng ký thay đổi ngƣời đại diện theo pháp luật với các nội dung sau: 

Ngƣời đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi: 

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):  ........................ Giới tính:  ..................................  

Chức danh:  .............................................................................................................  

Sinh ngày:  ......... / ...... / .......... Dân tộc:  ...................  Quốc tịch:  ..........................  

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:  

        Chứng minh nhân dân         Căn cƣớc công dân 

        Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

Số giấy tờ chứng thực cá nhân: …………………………………………... 

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: …………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

Nơi đăng ký hộ khẩu thƣờng trú: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  .........................................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..............................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ..........................................................  

Tỉnh/Thành phố:  ....................................................................................................  

Quốc gia:  ...............................................................................................................  

Chỗ ở hiện tại: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  .........................................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..............................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ..........................................................  

Tỉnh/Thành phố:  ....................................................................................................  

Quốc gia:  ...............................................................................................................  

Điện thoại (nếu có):  ............................................ Fax (nếu có):  ............................  

Email (nếu có):  ...................................................  ..................................................  

Đề nghị ………………………………………..…. (tên cơ quan đăng ký hợp tác 

xã) cập nhật thông tin về Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Danh sách Hội đồng quản trị 

trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký hợp tác xã. 
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THÔNG BÁO BỔ SUNG, CẬP NHẬT THÔNG TIN  

ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ 
 

 

Bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hợp tác xã nhƣ sau: 

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 

 

Hợp tác xã xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp pháp, 

chính xác, trung thực của nội dung Giấy đề nghị này và các tài liệu đƣợc gửi kèm theo. 

 

 

 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA HỢP TÁC XÃ 

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)
9 

 

                                                           
9
 Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này. 

Trường hợp hợp tác xã thay đổi người đại diện theo pháp luật hoặc thay đổi nhiều nội dung 
đăng ký hợp tác xã, trong đó có thay đổi người đại diện theo pháp luật thì người ký thông báo là 
Chủ tịch hội đồng quản trị mới được bầu. 
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14. Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng nhận 

đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã 

(trong trƣờng hợp bị mất hoặc bị hƣ hỏng). Mã số TTHC: 

2.001973.000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

Bƣớc 1: Nộp hồ sơ 

- Khi bị mất hoặc bị hƣ hỏng giấy chứng nhậnđăng ký hợp tác xã, giấy 

chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, hợp 

tác xã phải gửi hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận trên Cổng dịch vụ công 

hoặc gửi qua dịch vụ bƣu chính công ích, hoặc gửi trực tiếp tại Bộ phận một cửa 

cấp huyện nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính. 

- Ngƣời có thẩm quyền cần có bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng 

thực cá nhân (Thẻ căn cƣớc công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu 

Việt Nam còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam; Hộ chiếu nƣớc ngoài hoặc 

giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nƣớc ngoài còn hiệu lực đối với ngƣời nƣớc 

ngoài). 

- Trƣờng hợp đƣợc ủy quyền thì phải có thêm giấy tờ sau:(1) Bản sao hợp 

lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (Thẻ căn cƣớc công dân hoặc 

Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực đối với công dân 

Việt Nam; Hộ chiếu nƣớc ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nƣớc 

ngoài còn hiệu lực đối với ngƣời nƣớc ngoài); (2) Bản sao hợp lệ hợp đồng cung 

cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu 

của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc Văn bản ủy 

quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp 

luật. Văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực. 

Bƣớc 2: Tiếp nhận hồ sơ 

- Hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, giấy chứng 

nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đƣợc tiếp 

nhận để nhập thông tin vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã 

khi: 

+ Có đủ giấy tờ theo quy định; 

+ Thông tin của hợp tác xã đã đƣợc kê khai đầy đủ vào các giấy tờ trong 

hồ sơ đăng ký hợp tác xã theo quy định; 

+ Có địa chỉ liên lạc của ngƣời nộp hồ sơ; 

+ Đã nộp lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định. 

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ đề nghị cấp lại giấy chứng nhận đăng ký  hợp 

tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh 

doanh, Phòng Tài chính - Kế hoạch trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho 

ngƣời nộp hồ sơ (hoặc sẽ nhận đƣợc giấy biên nhận hồ sơ qua mạng điện tử nếu 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7028
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nộp hồ sơ trực tuyến). 

Bƣớc 3: Xử lý hồ sơ 

- Phòng Tài chính - Kế hoạchthực hiện việc cấp lại giấy chứng nhận đăng 

ký hợp tác xã, giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm 

kinh doanh nếu hồ sơ hợp lệ. Nếu không thực hiện việc cấp lại giấy chứng nhận 

đăng ký thì Phòng Tài chính - Kế hoạchthông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do 

cho hợp tác xã biết. Trƣờng hợp giấy chứng nhận đăng ký bị hƣ hỏng thì hợp tác 

xã phải nộp lại bản gốc giấy chứng nhận đăng ký bị hƣ hỏng khi đƣợc cấp giấy 

chứng nhận đăng ký mới. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công. 

- Hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bƣu chính công ích. 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho Bộ phận một cửa cấp huyện. 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

- Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của ngƣời có thẩm quyền 

đăng ký. Trƣờng hợp đƣợc ủy quyền, phải có thêm: (1) bản sao hợp lệ giấy tờ 

chứng thực cá nhân của ngƣời đƣợc ủy quyền; (2) bản sao hợp lệ hợp đồng cung 

cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu 

của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả hoặc văn bản ủy 

quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp 

luật. Văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực. 

- Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, Giấy chứng 

nhận đăng ký chi nhánh, Giấy chứng nhận đăng ký văn phòng đại diện, Giấy 

chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh  

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ hợp 

lệ. 

e) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

đ) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 

Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã/Giấy chứng nhận đăng ký chi 

nhánh/Giấy chứng nhận đăng ký văn phòng đại diện/Giấy chứng nhận đăng ký 

địa điểm kinh doanh 

h) Lệ phí: 30.000 đồng/lần cấp (Theo Nghị quyết số 05/2020/QĐ-UBND 

ngày 23/12/2015). Thanh toán lệ phí tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh hoặc qua dịch vụ bƣu chính công ích hoặc thanh toán trực tuyến qua cổng 
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dịch vụ công của tỉnh: (https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn) 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Giấy đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, Giấy chứng 

nhận đăng ký chi nhánh, Giấy chứng nhận đăng ký văn phòng đại diện, Giấy 

chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh theo mẫu quy định tại Phụ lục I-18 

Thông tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Hợp tác xã ngày 20/11/2012(Luật Hợp tác xã); 

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số 

điều của Luật Hợp tác xã (Nghị định số 193/2013/NĐ-CP);  

- Thông tƣ số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/05/2014 hƣớng dẫn về đăng 

ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã (Thông tƣ số 

03/2014/TT-BKHĐT); 

- Thông tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tƣ số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình 

hình hoạt động của hợp tác xã (Thông tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT). 

- Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh 

Bình Phƣớc Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký kinh 

doanh đối với hộ gia đình, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bình 

Phƣớc. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục I-18 

TÊN HỢP TÁC XÃ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: …………………. ….. ngày….. tháng….. năm…… 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ 

Cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, 

Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, Giấy chứng nhận đăng ký văn phòng đại 

diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh 

Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã 

Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa): ....................................................................  

Mã số hợp tác xã/mã số thuế: .................................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác 

xã
1
(chỉ kê khai nếu không có mã số hợp tác xã/mã số thuế): ………………Ngày 

cấp: …../……/…….   Nơi cấp: …………………….. 

Đề nghị đƣợc cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, Giấy chứng nhận 

đăng ký chi nhánh, Giấy chứng nhận đăng ký văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận 

đăng ký địa điểm kinh doanh. 

Thông tin về chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (chỉ kê khai 

trong trƣờng hợp đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh/văn phòng đại 

diện/Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh): 

- Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh:  ..................................  

- Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện/ địa điểm kinh doanh:  ..............................  

Chi nhánh chủ quản(chỉ kê khai đối với trƣờng hợp đề nghị cấp lại Giấy chứng 

nhận đăng ký địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh): 

Tên chi nhánh:  .......................................................................................................  

Địa chỉ chi nhánh:  ..................................................................................................  

Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh:  .........................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh hợp tác xã (trƣờng hợp không có mã số 

chi nhánh/mã số thuế của chi nhánh): …………………………Ngày 

cấp: ….../…../……. Nơi cấp: ……………………………………………………. 

                                                           
1
 Ghi theo số Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã được cấp trước ngày Thông tư này có 

hiệu lực thi hành. 
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Lý do đề nghị cấp lại:  ............................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

Hợp tác xã cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp pháp, 

chính xác, trung thực của nội dung Giấy đề nghị này. 

 

 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  

CỦA HỢP TÁC XÃ/ 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN CHI NHÁNH 

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)
1
 

 

                                                           
1
 

- Trường hợp đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, Giấy chứng nhận đăng ký 
chi nhánh,  
Giấy chứng nhận đăng ký văn phòng đại diện, Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh trực 
thuộc hợp tác xã, người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này. 

- Trường hợp đề nghị cấp lại Giấy chứng nhận đăng ký địa điểm kinh doanh trực thuộc chi 
nhánh, người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã hoặc người đại diện chi nhánh ký trực tiếp vào 
phần này. 
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15. Giải thể tự nguyện hợp tác xã. Mã số TTHC: 

1.004982.000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

Bƣớc 1: Chuẩn bị hồ sơ 

- Tiến hành đại hội thành viên và ra nghị quyết về việc giải thể tự nguyện. 

- Đại hội thành viên thành lập và quy định trách nhiệm, quyền hạn, thời 

hạn hoạt động của hội đồng giải thể. Hội đồng giải thể bao gồm: đại diện hội 

đồng quản trị, ban kiểm soát hoặc kiểm soát viên, ban điều hành, đại diện của 

thành viên. 

- Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày đại hội thành viên ra quyết định 

thành lập hội đồng giải thể phải thực hiện các công việc sau: 

+ Thông báo về việc giải thể tới Phòng Tài chính - Kế hoạch thuộc Ủy 

ban nhân dân cấp huyện đã cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã; đăng báo 

địa phƣơng nơi hợp tác xã hoạt động trong 03 số liên tiếp về việc giải thể; 

+ Thông báo tới tổ chức, cá nhân có quan hệ kinh tế với hợp tác xã về thời 

hạn thanh toán nợ, thanh lý các hợp đồng; thực hiện việc xử lý tài sản, vốn 

củahợp tác xã; 

+ Tiến hành nộp thủ tục chấm dứt hoạt động của các chi nhánh, văn 

phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã trên Cổng dịch vụ công 

hoặc gửi qua dịch vụ bƣu chính công ích, hoặc gửi trực tiếp tại Bộ phận một cửa 

cấp huyện nơi nơi đã cấp giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại 

diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã. 

Bƣớc 2: Nộp hồ sơ 

- Sau khi hoàn thành việc giải thể, hội đồng giải thể gửi 01 bộ hồ sơ về 

việc giải thể hợp tác xã tới Bộ phận một cửa cấp huyện, nơi hợp tác xã đặt trụ sở 

chính. 

- Ngƣời có thẩm quyền cần có bản sao hợp lệ một trong các giấy tờ chứng 

thực cá nhân (Thẻ căn cƣớc công dân hoặc Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu 

Việt Nam còn hiệu lực đối với công dân Việt Nam; Hộ chiếu nƣớc ngoài hoặc 

giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nƣớc ngoài còn hiệu lực đối với ngƣời nƣớc 

ngoài). 

- Trƣờng hợp đƣợc ủy quyền thì phải có thêm giấy tờ sau: (1) Bản sao 

hợp lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (Thẻ căn cƣớc công dân hoặc 

Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực đối với công dân 

Việt Nam; Hộ chiếu nƣớc ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nƣớc 

ngoài còn hiệu lực đối với ngƣời nƣớc ngoài); (2) Bản sao hợp lệ hợp đồng cung 

cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu 

của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc Văn bản ủy 

quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=6966
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luật. Văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực. 

Bƣớc 3: Tiếp nhận hồ sơ 

- Hồ sơ giải thể tự nguyện hợp tác xã đƣợc tiếp nhận để nhập thông tin 

vào Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký hợp tác xã 

- Sau khi tiếp nhận hồ sơ giải thể tự nguyện hợp tác xã, Phòng Tài chính - 

Kế hoạch trao Giấy biên nhận về việc nhận hồ sơ cho ngƣời nộp hồ sơ (hoặc sẽ 

nhận đƣợc giấy biên nhận hồ sơ qua mạng điện tử nếu nộp hồ sơ trực tuyến). 

Bƣớc 4: Xử lý hồ sơ 

- Trong thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng 

Tài chính - Kế hoạch tiến hành ra xác nhận về việc giải thể của hợp tác xã và ra 

quyết định thu hồi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã. 

- Hợp tác xã phải nộp lại bản gốc giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã khi 

nhận giấy xác nhận về việc giải thể hợp tác xã và quyết định thu hồi giấy chứng 

nhận đăng ký hợp tác xã. 

- Nếu không thực hiện đăng ký giải thể cho hợp tác xã thì Phòng Tài 

chính - Kế hoạch thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho hợp tác xã biết. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công. 

- Hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bƣu chính công ích. 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho Bộ phận một cửa cấp huyện. 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

- Thông báo về việc giải thể hợp tác xã; 

- Nghị quyết của đại hội thành viên về việc giải thể hợp tác xã; 

- Biên bản hoàn thành việc giải thể hợp tác xã; 

- Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu của hợp tác xã; 

- Giấy biên nhận của cơ quan thông tin đại chúng về việc nhận đăng thông 

báo về việc giải thể hợp tác xã hoặc bản in 03 số báo liên tiếp đã đăng thông báo 

về việc giải thể hợp tác xã. 

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận hồ sơ hợp lệ. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính - Kế hoạch 

cấp huyện. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận về việc giải thể 

hợp tác xã. 
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h) Lệ phí: Miễn phí. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Thông báo về việc giải thể hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục số I-

13 Thông tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

Hợp tác xã phải làm thủ tục chấm dứt hoạt động của các chi nhánh, văn 

phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của mình trƣớc khi thực hiện thủ tục đăng 

ký giải thể. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Hợp tác xã ngày 20/11/2012(Luật Hợp tác xã); 

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số 

điều của Luật Hợp tác xã(Nghị định số 193/2013/NĐ-CP);  

- Thông tƣ số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/05/2014 hƣớng dẫn về đăng 

ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã(Thông tƣ số 

03/2014/TT-BKHĐT); 

- Thông tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tƣ số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình 

hình hoạt động của hợp tác xã (Thông tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT). 

- Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh 

Bình Phƣớc Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký kinh 

doanh đối với hộ gia đình, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bình 

Phƣớc. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục I-13 

TÊN HỢP TÁC XÃ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: …………………. ….. ngày….. tháng….. năm…… 

 

THÔNG BÁO 

Về việc giải thể hợp tác xã 

 

Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã 

 

Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa): ....................................................................  

Mã số hợp tác xã/Mã số thuế: .................................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác 

xã
1
(chỉ kê khai nếu không có mã số hợp tác xã/mã số thuế): ………………..Ngày 

cấp: …../…../……  Nơi cấp: ……………………… 

Thông báo về việc giải thể hợp tác xã nhƣ sau: 

Trƣờng hợp hợp tác xã gửi Quyết định giải thể đến cơ quan đăng ký hợp tác xã 

theo quy định tại Khoản 1 Điều 54 Luật Hợp tác xã thì ghi: 

Quyết định giải thể số:……………………………. ngày…/……../ .....................  

Lý do giải thể:  ........................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

Kính đề nghị ………………………….………(tên cơ quan đăng ký hợp tác xã) 

thông báo tình trạng hợp tác xã đang làm thủ tục giải thể, đăng tải quyết định giải thể 

và phƣơng án giải quyết nợ của hợp tác xã (nếu có) trên Hệ thống thông tin quốc gia 

về đăng ký hợp tác xã. 

Hợp tác xã cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp 

pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này. 

Trƣờng hợp hợp tác xã nộp hồ sơ giải thể đến cơ quan đăng ký hợp tác xã theo 

quy định tại Khoản 4 Điều 54 Luật Hợp tác xã thì ghi: 

Hợp tác xã cam kết đã hoàn thành các khoản nợ, nghĩa vụ thuế, tài sản. Kính đề 

nghị …………………………………..………(tên cơ quan đăng ký hợp tác xã) cập 

nhật tình trạng pháp lý của hợp tác xã trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký hợp tác 

xã sang tình trạng đã giải thể. Hợp tác xã hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật 

về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này. 

 

 NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  

CỦA HỢP TÁC XÃ 

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)
2
 

 

                                                           
1
 Ghi theo số Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã được cấp trước ngày Thông tư này có 

hiệu lực thi hành. 

2
 Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này. 
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16. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã. Mã số TTHC: 

1.004979.000.00.00.H10. 

a) Trình tự thực hiện: 

Bƣớc 1: Nộp hồ sơ 

Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày thay đổi nội dung điều lệ,nội dung 

đăng ký thuế, số lƣợng thành viên, thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát 

hoặc kiểm soát viên thì hợp tác xã gửi thông báo trên Cổng dịch vụ công hoặc 

gửi qua dịch vụ bƣu chính công ích, hoặc gửi trực tiếp tại Bộ phận một cửa cấp 

huyện nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính. 

Bƣớc 2: Tiếp nhận hồ sơ 

- Ngƣời đến làm thủ tục nộp bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân 

hoặc hộ chiếu còn hiệu lực. 

- Trƣờng hợp đƣợc ủy quyền thì phải có thêm giấy tờ sau:(1) Bản sao hợp 

lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (Thẻ căn cƣớc công dân hoặc 

Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực đối với công dân 

Việt Nam; Hộ chiếu nƣớc ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nƣớc 

ngoài còn hiệu lực đối với ngƣời nƣớc ngoài); (2) Bản sao hợp lệ hợp đồng cung 

cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu 

của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc Văn bản ủy 

quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp 

luật. Văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực. 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch giao giấy biên nhận khi nhận thông báo và 

bổ sung vào hồ sơ đăng ký của hợp tác xã (hoặc sẽ nhận đƣợc giấy biên nhận hồ 

sơ qua mạng điện tử nếu nộp hồ sơ trực tuyến). 

b) Cách thức thực hiện: 

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công. 

- Hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bƣu chính công ích. 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho Bộ phận một cửa cấp huyện. 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

- Giấy thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã; 

- Nghị quyết của đại hội thành viên hoặc quyết định bằng văn bản của Hội 

đồng quản trị về việc thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã; 

- Điều lệ sửa đổi (trong trƣờng hợp thay đổi điều lệ của hợp tác xã); 

- Danh sách hợp tác xã thành viên sau khi thay đổi (trong trƣờng hợp thay 

đổi số lƣợng hợp tác xã thành viên); 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=6962
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- Danh sách thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát/kiểm soát viên 

sau khi thay đổi (trong trƣờng hợp thay đổi thành viên hội đồng quản trị, ban 

kiểm soát/kiểm soát viên). 

- Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của ngƣời có thẩm quyền. 

Trƣờng hợp đƣợc ủy quyền, phải có thêm: (1) bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực 

cá nhân của ngƣời đƣợc ủy quyền; (2) bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ 

với tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức 

đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả hoặc văn bản ủy quyền cho cá 

nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật. Văn bản 

này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực. 

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bổ sung hồ sơ đăng ký hợp 

tác xã. 

h) Lệ phí: Miễn phí. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Giấy thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã theo mẫu quy định 

tại Phụ lục I-5 Thông tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT. 

- Danh sách thành viên hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục I-3 

Thông tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT (trong trƣờng hợp thay đổi số lƣợng hợp tác 

xã thành viên); 

- Danh sách hội đồng quản trị, giám đốc (tổng giám đốc), ban kiểm soát 

hoặc kiểm soát viên theo mẫu quy định tại Phụ lục I-4 Thông tƣ số 07/2019/TT-

BKHĐT (trong trƣờng hợp thay đổi thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm 

soát/kiểm soát viên). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Hợp tác xã ngày 20/11/2012 (Luật Hợp tác xã); 

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số 

điều của Luật Hợp tác xã (Nghị định số 193/2013/NĐ-CP); 

- Thông tƣ số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/05/2014 hƣớng dẫn về đăng 

ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã (Thông tƣ số 

03/2014/TT-BKHĐT); 

- Thông tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tƣ số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ 
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Kế hoạch và Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình 

hình hoạt động của hợp tác xã (Thông tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT). 

- Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh 

Bình Phƣớc Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký kinh 

doanh đối với hộ gia đình, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bình 

Phƣớc. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 

 

 



1555 

 

Phụ lục I-3 

DANH SÁCH THÀNH VIÊN HỢP TÁC XÃ  

 

S

T

T 

Tên 

thành 

viên 

Ngày, 

tháng, năm 

sinh đối với 

thành viên 

là cá nhân, 

ngƣời đại 

diện hợp 

pháp của hộ 

gia đình 

Giới 

tính 

Quốc 

tịch 

Dân 

tộc 

Chỗ ở hiện 

tại đối với 

thành viên 

là cá nhân, 

ngƣời đại 

diện hợp 

pháp của 

hộ gia đình 

Nơi đăng ký 

hộ khẩu 

thƣờng trú 

đối với cá 

nhân; địa chỉ 

trụ sở chính 

đối với tổ 

chức 

Số, ngày, cơ quan cấp 

Chứng minh nhân dân/Căn 

cƣớc công dân hoặc Hộ 

chiếu đối với cá nhân; Giấy 

chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp (hoặc các giấy chứng 

nhận tƣơng đƣơng) đối với 

doanh nghiệp; Quyết định 

thành lập đối với tổ chức 

Vốn góp Thời 

điểm 

hoàn 

thành 

góp 

vốn 

Mã số dự 

án, ngày 

cấp, cơ 

quan cấp 

Giấy 

chứng 

nhận đăng 

ký đầu tƣ 

(nếu có)
 

  

Giá trị phần vốn 

góp (bằng số; 

VNĐ và giá trị 

tƣơng đƣơng 

theo đơn vị tiền 

nƣớc ngoài, nếu 

có) 

Tỷ lệ 

(%) 

Chữ ký 

của 

thành 

viên
1
 

Ghi 

chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

……, ngày……tháng……năm…… 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

 CỦA HỢP TÁC XÃ 

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)
2
 

 

                                                           
1
 Trường hợp thành viên là tổ chức thì chữ ký là của người đại diện theo pháp luật của tổ chức. 

2
 Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này. Trường hợp thành lập mới thì không cần đóng dấu. 
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Phụ lục I-4 

DANH SÁCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, GIÁM ĐỐC (TỔNG GIÁM ĐỐC),  

BAN KIỂM SOÁT, KIỂM SOÁT VIÊN HỢP TÁC XÃ 

STT Họ và 

tên 

Ngày, tháng, 

năm sinh 

Giới tính Quốc tịch Dân tộc Chỗ ở hiện tại Nơi đăng ký hộ 

khẩu thƣờng trú 

Số, ngày, cơ quan cấp chứng minh nhân 

dân/căn cƣớc công dân hoặc hộ chiếu  

Chức danh Ghi chú 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

D. Danh sách Hội đồng quản trị 

1           

2           

E. Giám đốc (Tổng Giám đốc) 

           

F. Danh sách Ban kiểm soát (kiểm soát viên) 

1           

2           

 ……, ngày…. tháng…. năm… 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA HỢP TÁC XÃ 

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)
3 

                                                           
3
 Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này. Trường hợp thành lập mới thì không phải đóng dấu. 
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Phụ lục I-5 

TÊN HỢP TÁC XÃ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: …………. …… ngày….. tháng….. năm….. 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ 

Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã 

 

Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã 

 

Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa): ....................................................................  

Mã số hợp tác xã/Mã số thuế: .................................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác 

xã
1
(chỉ kê khai nếu không có mã số hợp tác xã/mã số thuế):…………………….. Ngày 

cấp:…../…../……  Nơi cấp:  .............................................................................................  

Hợp tác xã đăng ký thay đổi trên cơ sở (chỉ kê khai trong trƣờng hợp hợp tác xã 

đăng ký thay đổi trên cơ sở tách hợp tác xã hoặc sáp nhập hợp tác xã, đánh dấu X vào 

ô thích hợp): 

- Đăng ký thay đổi trên cơ sở tách hợp tác xã  

- Đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập hợp tác xã  

Thông tin về hợp tác xã đƣợc tách (chỉ kê khai trong trƣờng hợp hợp tác xã 

đăng ký thay đổi trên cơ sở tách hợp tác xã) 

a) Tên hợp tác xã(ghi bằng chữ in hoa):  ................................................................  

Mã số hợp tác xã:....................................................................................................  

b) Tên hợp tác xã(ghi bằng chữ in hoa):  ...............................................................  

Mã số hợp tác xã:....................................................................................................  

Thông tin về hợp tác xã bị sáp nhập(chỉ kê khai trong trƣờng hợp hợp tác xã 

đăng ký thay đổi trên cơ sở sáp nhập hợp tác xã): 

a) Tên hợp tác xã(ghi bằng chữ in hoa):  ................................................................  

Mã số hợp tác xã/Mã số thuế: .................................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác 

xã
2
(chỉ kê khai nếu không có mã số hợp tác xã/mã số thuế):…………………….. Ngày 

cấp:…../…../……  Nơi cấp:  .............................................................................................  

                                                           
1
 Ghi theo số Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã được cấp trước ngày Thông tư này có 

hiệu lực thi hành. 
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b) Tên hợp tác xã(ghi bằng chữ in hoa):  ...............................................................  

Mã số hợp tác xã/Mã số thuế: .................................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác 

xã
3
(chỉ kê khai nếu không có mã số hợp tác xã/mã số thuế):…………………….. Ngày 

cấp:…../…../……  Nơi cấp:  .............................................................................................  

 Đề nghị ……………………………………….. (tên cơ quan đăng ký hợp tác 

xã) thực hiện chấm dứt tồn tại đối với hợp tác xã bị sáp nhập và các chi nhánh, văn 

phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã bị sáp nhập. 

Hợp tác xã đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã/ 

thông báothay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã nhƣ sau: 

(Hợp tác xã chọn và kê khai vào trang tƣơng ứng với nội dung đăng ký/ 

thông báo thay đổi và gửi kèm) 

  

                                                                                                                                                                                     
2,3

 Ghi theo số Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã được cấp trước ngày Thông tư này có 
hiệu lực thi hành. 
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ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI TÊN HỢP TÁC XÃ             

Tên hợp tác xã viết bằng tiếng Việt dự kiến thay đổi (ghi bằng chữ in hoa):  ..................  

 ...........................................................................................................................................  

Tên hợp tác xã viết bằng tiếng nƣớc ngoài dự kiến thay đổi (nếu có):  ............................  

 ...........................................................................................................................................  

Tên hợp tác xã viết tắt dự kiến thay đổi (nếu có): .............................................................  

 ...........................................................................................................................................  

ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ TRỤ SỞ CHÍNH 

Địa chỉ trụ sở chính sau khi thay đổi: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  ..........................................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..............................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ...........................................................  

Tỉnh/Thành phố:  ....................................................................................................  

Điện thoại:  .......................................................... Fax (nếu có):  ............................  

Email (nếu có):  ................................................... Website (nếu có):  .....................  

Đồng thời thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế (Đánh dấu X vào ô vuông nếu 

hợp tác xã thay đổi địa chỉ nhận thông báo thuế tƣơng ứng với địa chỉ trụ sở chính). 

 Hợp tác xã cam kết trụ sở hợp tác xã dự định chuyển đến thuộc quyền sở 

hữu/quyền sử dụng hợp pháp của hợp tác xã và đƣợc sử dụng đúng mục đích theo quy 

định của pháp luật. 
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ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI NGÀNH, NGHỀ KINH DOANH
4 

1. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh sau (kê khai trong trƣờng hợp hợp tác xã 

đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh vào danh sách ngành, nghề kinh doanh đã 

đăng ký với cơ quan đăng ký hợp tác xã): 

STT Tên ngành, nghề kinh doanh  

đƣợc bổ sung 

Mã ngành Chi chú 

    

2. Bỏ ngành, nghề kinh doanhsau (kê khai trong trƣờng hợp hợp tác xã đăng 

ký bỏ ngành, nghề kinh doanh khỏi danh sách ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với 

cơ quan đăng ký hợp tác xã): 

STT Tên ngành, nghề kinh doanh  

đƣợc bỏ khỏi danh sách đã đăng ký 

Mã ngành Chi chú 

    

3. Sửa đổi chi tiết ngành, nghề kinh doanh sau(kê khai trong trƣờng hợp hợp 

tác xã đăng ký thay đổi nội dung chi tiết của ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký với 

cơ quan đăng ký hợp tác xã): 

STT Tên ngành, nghề kinh doanh  

đƣợc sửa đổi chi tiết 

Mã ngành Ghi chú 

    

4. Thay đổi ngành nghề kinh doanh chính (kê khai trong trƣờng hợp hợp tác 

xã đăng ký thay đổi ngành, nghề kinh doanh chính đã đăng ký với cơ quan đăng ký 

hợp tác xã): 

STT Tên ngành, nghề kinh doanh  

chính 

Mã ngành Ghi chú 

    

 

Lƣu ý: 
Trƣờng hợp hợp tác xã thay đổi ngành, nghề kinh doanh từ ngành này sang 

ngành khác, hợp tác xã kê khai đồng thời tại Mục 1, 2 nêu trên, cụ thể nhƣ sau: kê khai 

ngành, nghề kinh doanh mới tại Mục 1; kê khai ngành, nghề kinh doanh cũ tại Mục 2. 

Trƣờng hợp ngành, nghề kinh doanh đƣợc bổ sung hoặc ngành, nghề kinh 

doanh đƣợc bỏ ra khỏi danh sách đã đăng ký là ngành, nghề kinh doanh chính của hợp 

tác xã thì hợp tác xã kê khai đồng thời tại Mục 1 (hoặc Mục 2) và Mục 4 nêu trên. 

 

  

                                                           
4
 Hợp tác xã có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm; 

- Các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư, Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục 
ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư; 

- Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, hợp tác xã chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. Danh mục 
ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư; Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về 
danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư; 

- Cách ghi ngành, nghề kinh doanh thực hiện theo Khoản 5 Điều 1 Thông tư này. 
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ĐĂNG KÝ THAY ĐỔI VỐN ĐIỀU LỆ 

 

Vốn điều lệ đã đăng ký (bằng số, bằng chữ, VNĐ):  .............................................  

Vốn điều lệ sau khi thay đổi (bằng số, bằng chữ, VNĐ):  .....................................  

Giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền nƣớc ngoài (nếu có): ....................................  

Có hiển thị thông tin về giá trị tƣơng đƣơng theo đơn vị tiền tệ nƣớc ngoài trên 

Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hay không?         Có            Không  

Thời điểm thay đổi vốn:  ........................................................................................  

Hình thức tăng, giảm vốn:  .....................................................................................  

 

 

THÔNG BÁO THAY ĐỔI ĐIỀU LỆ/SỐ LƢỢNG THÀNH VIÊN/ 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT, KIỂM SOÁTVIÊN 

 

1. Trƣờng hợp thay đổi điều lệ thì hợp tác xã gửi kèm theo bản điều lệ của hợp 

tác xã sau khi thay đổi. 

2. Trƣờng hợp thay đổi số lƣợng thành viên thì hợp tác xã gửi kèm theo bản 

Danh sách thành viên sau khi thay đổi. 

(Lƣu ý: Hợp tác xã chỉ kê khai các thành viên mới đƣợc bổ sung hoặc các thành 

viên ra khỏi hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục I-3 ban hành kèm theo Thông tƣ 

này). 

3. Trƣờng hợp thay đổi thành viên hội đồng quản trị, ban kiểm soát/kiểm soát 

viên của hợp tác xã thì hợp tác xã gửi kèm theo bản Danh sách thành viên hội đồng 

quản trị, ban kiểm soát/kiểm soát viên sau khi thay đổi theo mẫu quy định tại Phụ lục 

I-4 ban hành kèm theo Thông tƣ này. 
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THÔNG BÁO THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ 

STT Các chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế 

1 Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc) (nếu có): 

Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): ……………………………. 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

2 Thông tin về Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán (nếu có)
5
: 

Họ và tên Kế toán trƣởng/Phụ trách kế toán: ………………………… 

Điện thoại: ………………………………………………………….. 

3 Địa chỉ nhận thông báo thuế (chỉ kê khai nếu địa chỉ nhận thông báo thuế 

khác địa chỉ trụ sở chính): 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:........................... 

Xã/Phƣờng/Thị trấn: ………………………………………………….  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ………………………… 

Tỉnh/Thành phố: …………………………………………………….. 

Điện thoại: …………………Fax (nếu có): ……………… 

Email (nếu có): ……………………………………………………… 

4 Ngày bắt đầu hoạt động
6
:…../…../……. 

5 Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):  

Hạch toán độc lập  

Hạch toán phụ thuộc  
 

6 Năm tài chính: 

Áp dụng từ ngày …../…..đến ngày …../…..
7 

(ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán) 

                                                           
5
 Trường hợp hợp tác xã kê khai hình thức hạch toán là Hạch toán độc lập tại chỉ tiêu 5 thì bắt 

buộc phải kê khai thông tin về Kế toán trưởng/phụ trách kế toán tại chỉ tiêu 2. 

6
 Trường hợp hợp tác xã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã sau ngày bắt đầu 

hoạt động đã kê khai thì ngày bắt đầu hoạt động là ngày hợp tác xã được cấp Giấy chứng nhận đăng 
ký hợp tác xã. 

7
 - Trường hợp niên độ kế toán theo năm dương lịch thì ghi từ ngày 01/01 đến ngày 31/12.  

- Trường hợp niên độ kế toán theo năm tài chính khác năm dương lịch thì ghi ngày, tháng bắt 
đầu niên độ kế toán là ngày đầu tiên của quý; ngày, tháng kết thúc niên độ kế toán là ngày cuối cùng 
của quý.  

- Tổng thời gian từ ngày bắt đầu đến ngày kết thúc niên độ kế toán phải đủ 12 tháng hoặc 4 
quý liên tiếp. 
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7 Tổng số lao động: .................................................................. 

8 Hoạt động theo dự án BOT/ BTO/ BT/ BOO, BLT, BTL, O&M: 

Có Không 
 

9 Phƣơng pháp tính thuế GTGT (chọn 1 trong 4 phƣơng pháp)
8
: 

 Khấu trừ  

 Trực tiếp trên GTGT  

 Trực tiếp trên doanh số  

 Không phải nộp thuế GTGT  

10 Thông tin về Tài khoản ngân hàng: 

Tên ngân hàng Số tài khoản ngân hàng 

………………………………… ………………………………… 
 

 

 

ĐĂNG KÝ 

THAY ĐỔI ĐỔI NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

 

Đăng ký thay đổi ngƣời đại diện theo pháp luật với các nội dung sau: 

Ngƣời đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi: 

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):  ........................ Giới tính:  ..................................  

Chức danh:  .............................................................................................................  

Sinh ngày:  ......... / ...... / .......... Dân tộc:  ...................  Quốc tịch:  ..........................  

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:  

        Chứng minh nhân dân         Căn cƣớc công dân 

        Hộ chiếu Loại khác (ghi rõ):………… 

                                                           
8
 Hợp tác xã căn cứ vào quy định của pháp luật về thuế giá trị gia tăng và dự kiến hoạt động 

kinh doanh của hợp tác xã để xác định 01 trong 04 phương pháp tính thuế giá trị gia tăng tại chỉ tiêu 
này. 
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Số giấy tờ chứng thực cá nhân: …………………………………………... 

Ngày cấp: …./…./….Nơi cấp: …………..Ngày hết hạn (nếu có): …/…/… 

Nơi đăng ký hộ khẩu thƣờng trú: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  .........................................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..............................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ..........................................................  

Tỉnh/Thành phố:  ....................................................................................................  

Quốc gia:  ...............................................................................................................  

Chỗ ở hiện tại: 

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đƣờng phố/tổ/xóm/ấp/thôn:  .........................................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..............................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ..........................................................  

Tỉnh/Thành phố:  ....................................................................................................  

Quốc gia:  ...............................................................................................................  

Điện thoại (nếu có):  ............................................ Fax (nếu có):  ............................  

Email (nếu có):  ...................................................  ..................................................  

Đề nghị ………………………………………..…. (tên cơ quan đăng ký hợp tác 

xã) cập nhật thông tin về Chủ tịch Hội đồng quản trị tại Danh sách Hội đồng quản trị 

trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký hợp tác xã. 

 

THÔNG BÁO BỔ SUNG, CẬP NHẬT THÔNG TIN  

ĐĂNG KÝ HỢP TÁC XÃ 
 

 

Bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký hợp tác xã nhƣ sau: 

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 ...........................................................................................................................................  

 

Hợp tác xã xin cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp pháp, 

chính xác, trung thực của nội dung Giấy đề nghị này và các tài liệu đƣợc gửi kèm theo. 

 

 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA HỢP TÁC XÃ 

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)
9 

                                                           
9
 Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này. 

Trường hợp hợp tác xã thay đổi người đại diện theo pháp luật hoặc thay đổi nhiều nội dung 
đăng ký hợp tác xã, trong đó có thay đổi người đại diện theo pháp luật thì người ký thông báo là 
Chủ tịch hội đồng quản trị mới được bầu. 



1565 

 

17. Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp 

của hợp tác xã. Mã số TTHC: 2.001958.000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

Bƣớc 1: Nộp hồ sơ 

Trong thời hạn 15 ngày, kể từ khi góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh 

nghiệp của hợp tác xã thì hợp tác xã phải nộp thủ tục thông báo trên Cổng dịch 

vụ công hoặc gửi qua dịch vụ bƣu chính công ích, hoặc gửi trực tiếp tại Bộ phận 

một cửa cấp huyện nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính. 

Bƣớc 2: Tiếp nhận hồ sơ 

- Ngƣời đến làm thủ tục nộp bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân 

hoặc hộ chiếu còn hiệu lực. 

- Trƣờng hợp đƣợc ủy quyền thì phải có thêm giấy tờ sau:(1) Bản sao hợp 

lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (Thẻ căn cƣớc công dân hoặc 

Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực đối với công dân 

Việt Nam; Hộ chiếu nƣớc ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nƣớc 

ngoài còn hiệu lực đối với ngƣời nƣớc ngoài); (2) Bản sao hợp lệ hợp đồng cung 

cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu 

của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc Văn bản ủy 

quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp 

luật. Văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực. 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch giao giấy biên nhận khi nhận thông báo và 

bổ sung vào hồ sơ đăng ký của hợp tác xã (hoặc sẽ nhận đƣợc giấy biên nhận hồ 

sơ qua mạng điện tử nếu nộp hồ sơ trực tuyến). 

b) Cách thức thực hiện: 

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công. 

- Hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bƣu chính công ích. 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho Bộ phận một cửa cấp huyện. 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

-Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của 

hợp tác xã; 

- Nghị quyết của đại hội thành viên về việc góp vốn, mua cổ phần, thành 

lập doanh nghiệp của hợp tác xã. 

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=6955


1566 

 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Bổ sung hồ sơ đăng ký hợp 

tác xã. 

h) Lệ phí: Miễn phí. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp 

tác xã theo mẫu quy định tại Phụ lục I-6 Thông tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không có. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Hợp tác xã ngày 20/11/2012(Luật Hợp tác xã); 

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số 

điều của Luật Hợp tác xã(Nghị định số 193/2013/NĐ-CP);  

- Thông tƣ số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/05/2014 hƣớng dẫn về đăng 

ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã(Thông tƣ số 

03/2014/TT-BKHĐT); 

- Thông tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tƣ số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình 

hình hoạt động của hợp tác xã (Thông tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT). 

- Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh 

Bình Phƣớc Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký kinh 

doanh đối với hộ gia đình, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bình 

Phƣớc. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 

 



1567 

 

Phụ lục I-6 

TÊN HỢP TÁC XÃ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: …………………. ….. ngày….. tháng….. năm…… 

 

THÔNG BÁO 

Về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã 

 

Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã 

 

Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa):  .........................................................  

Mã số hợp tác xã/Mã số thuế:  ......................................................................  

Số, ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng 

ký hợp tác xã
1
(chỉ kê khai nếu không có mã số hợp tác xã/mã số 

thuế):………………… Ngày cấp: …../…../……Nơi cấp:  ....................................  

Hợp tác xã thông báo về việc góp vốn/mua cổ phần/thành lập doanh 

nghiệp của hợp tác xã nhƣ sau: (Hợp tác xã chọn và kê khai vào trang tƣơng 

ứng với nội dung thông báo và gửi kèm) 

 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC GÓP VỐN 

 

1. Doanh nghiệp hợp tác xã góp vốn 

Tên doanh nghiệp:  ........................................................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ..................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số  

doanh nghiệp/mã số thuế): …….….. Ngày cấp: …../…../…..   Nơi cấp:  ..............  

2. Số vốn góp:  ..............................................................................................  

 

  

                                                           
1
 Ghi theo số Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã được cấp trước ngày Thông tư này có 

hiệu lực thi hành. 
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THÔNG BÁO VỀ VIỆC MUA CỔ PHẦN 

 

1. Doanh nghiệp hợp tác xã mua cổ phần 

Tên doanh nghiệp:  ........................................................................................  

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ..................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số  

doanh nghiệp/mã số thuế): ………… Ngày cấp: …../…../…..   Nơi cấp:  .............  

2. Số cổ phần: ...............................................................................................  

3. Mệnh giá cổ phần: ...................................................................................  

4. Giá trị số cổ phần đã mua: .....................................................................  

 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THÀNH LẬP DOANH NGHIỆP 

1. Doanh nghiệp hợp tác xã thành lập 

Tên doanh nghiệp:  ........................................................................................  

Mã số doanh nghiệp: .....................................................................................  

2. Vốn điều lệ:  .............................................................................................  

 

Hợp tác xã cam kết: 

- Việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp hoàn toàn đúng theo 

quy định của pháp luật. 

- Hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, 

trung thực của nội dung Thông báo này. 

 

 

 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  

CỦA HỢP TÁC XÃ 

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)
1
 

 

                                                           
1
 Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này. 
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18. Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại 

diện, địa điểm kinh doanh của liên hiệp hợp tác xã. Mã số TTHC: 

1.005377.000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

Bƣớc 1: Nộp hồ sơ 

- Khi tạm ngừng hoạt động hợp tác xã, tạm ngừng hoạt động chi nhánh, 

văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã, hợp tác xã gửi thủ tục 

thông báo trên Cổng dịch vụ công hoặc gửi qua dịch vụ bƣu chính công ích, 

hoặc gửi trực tiếp tại Bộ phận một cửa cấp huyện nơi đã cấp Giấy chứng nhận 

đăng ký hợp tác xã, Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, 

địa điểm kinh doanh cho hợp tác xã ít nhất 15 ngày trƣớc khi tạm ngừng hoạt 

động. 

Bƣớc 2: Tiếp nhận hồ sơ 

- Ngƣời đến làm thủ tục nộp bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân 

hoặc hộ chiếu còn hiệu lực. 

- Trƣờng hợp đƣợc ủy quyền thì phải có thêm giấy tờ sau:(1) Bản sao hợp 

lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (Thẻ căn cƣớc công dân hoặc 

Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực đối với công dân 

Việt Nam; Hộ chiếu nƣớc ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nƣớc 

ngoài còn hiệu lực đối với ngƣời nƣớc ngoài); (2) Bản sao hợp lệ hợp đồng cung 

cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu 

của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc Văn bản ủy 

quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp 

luật. Văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực. 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch giao giấy biên nhận khi nhận thông báo và 

lƣu vào hồ sơ đăng ký của hợp tác xã để theo dõi (hoặc sẽ nhận đƣợc giấy biên 

nhận hồ sơ qua mạng điện tử nếu nộp hồ sơ trực tuyến). 

- Sau khi hết thời hạn đã thông báo, nếu vẫn tiếp tục tạm ngừng hoạt động 

thì hợp tác xã phải thông báo tiếp cho Phòng Tài chính - Kế hoạchnhƣng tổng 

thời gian tạm ngừng hoạt động liên tiếp không đƣợc quá 01 năm. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công. 

- Hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bƣu chính công ích. 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho Bộ phận một cửa cấp huyện. 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

- Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hợp tác xã, chi nhánh, văn 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=7571
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phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã; 

- Nghị quyết của đại hội thành viên hoặc quyết định bằng văn bản của Hội 

đồng quản trị về việc tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, tạm ngừng hoạt động 

chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã. 

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Lƣu hồ sơ đăng ký hợp tác 

xã. 

h) Lệ phí: Miễn phí. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh của hợp tác xã, chi nhánh, văn 

phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã theo mẫu quy định tại Phụ 

lục I-10 Thông tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

Không có. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Hợp tác xã ngày 20/11/2012(Luật Hợp tác xã); 

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số 

điều của Luật Hợp tác xã (Nghị định số 193/2013/NĐ-CP);  

- Thông tƣ số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/05/2014 hƣớng dẫn về đăng 

ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã(Thông tƣ số 

03/2014/TT-BKHĐT); 

- Thông tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tƣ số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình 

hình hoạt động của hợp tác xã (Thông tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT). 

- Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh 

Bình Phƣớc Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký kinh 

doanh đối với hộ gia đình, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bình 

Phƣớc. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục I-10 

TÊN HỢP TÁC XÃ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT 

NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: …………………. ….. ngày….. tháng….. năm…… 

 

THÔNG BÁO 

Về việc tạm ngừng kinh doanh của hợp tác xã, chi nhánh,  

văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã 

 

Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã 

Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa): ..........................................................  

Mã số hợp tác xã/Mã số thuế: .......................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hợp 

tác xã
1
(chỉ kê khai nếu không có mã số hợp tác xã/mã số 

thuế): …………………….. Ngày cấp: ……/…../……  Nơi cấp: ………………. 

1. Đối với hợp tác xã: 

Thông báo tạm ngừng kinh doanh từ ngày.... tháng.... năm.... cho đến 

ngày.... tháng.... năm....  

Lý do tạm ngừng:  .........................................................................................  

Sau khi hợp tác xã tạm ngừng kinh doanh, đề nghị ………………….…. 

(tên cơ quan đăng ký hợp tác xã) chuyển tình trạng hoạt động của tất cả các chi 

nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã trong Cơ sở dữ 

liệu quốc gia về đăng ký hợp tác xã sang tình trạng tạm ngừng hoạt động. 

2. Đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh tạm ngừng 

hoạt động: 

Thông báo tạm ngừng hoạt động từ ngày.... tháng.... năm.... cho đến 

ngày.... tháng.... năm.... đối với chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh 

doanh sau: 

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in 

hoa) ..........................................................................................................................  

 .................................................................................................................................  

                                                           
1
 Ghi theo số Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã được cấp trước ngày Thông tư này có 

hiệu lực thi hành. 
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Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh hoặc mã số thuế 

của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:  .......................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh 

doanh (trƣờng hợp không có mã số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh 

doanh hoặc mã số thuế của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh 

doanh):……………….. Ngày cấp: …../…../….. Nơi cấp: ………………… 

Chi nhánh chủ quản (chỉ kê khai đối với trƣờng hợp đăng ký tạm ngừng 

hoạt động địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh): 

Tên chi nhánh:  ..............................................................................................  

Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh: ................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh(trƣờng hợp không có mã số chi 

nhánh/mã số thuế của chi nhánh):……………………….. Ngày 

cấp: …../…../….. Nơi 

cấp: ……………………………………………………………. 

Lý do tạm ngừng:  .........................................................................................    

Hợp tác xã cam kết về tính chính xác, trung thực và hoàn toàn chịu trách 

nhiệm trƣớc pháp luật về nội dung của Thông báo này. 

 

 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA HỢP TÁC XÃ/ 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN CHI NHÁNH 

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)
1
 

                                                           
1
 

- Trường hợp tạm ngừng kinh doanh đối với hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa 
điểm kinh doanh trực thuộc hợp tác xã, người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào 
phần này. 

- Trường hợp tạm ngừng kinh doanh đối với địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh, người 

đại diện theo pháp luật của hợp tác xã hoặc người đại diện chi nhánh ký trực tiếp vào phần này. 
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19. Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm 

kinh doanh của hợp tác xã. Mã số TTHC: 1.005010.000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

Bƣớc 1: Nộp hồ sơ 

- Trƣờng hợp chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa 

điểm kinh doanh ở trong nƣớc, hợp tác xã gửi 01 bộ hồ sơ thông báo trên Cổng 

dịch vụ công hoặc gửi qua dịch vụ bƣu chính công ích, hoặc gửi trực tiếp tại Bộ 

phận một cửa cấp huyện nơi đã cấp giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn 

phòng đại diện, địa điểm kinh doanh cho hợp tác xã. 

- Trƣờng hợp chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa 

điểm kinh doanh ở nƣớc ngoài thì hợp tác xã phải thực hiện theo quy định pháp 

luật của nƣớc đó.Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày đƣợc cơ quan có 

thẩm quyền của nƣớc ngoài xác nhận việc chấm dứt hoạt động của chi nhánh, 

văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, hợp tác xã phải thông báo bằng văn 

bản cho Phòng Tài chính - Kế hoạch đã cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác 

xã, nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính để bổ sung vào hồ sơ đăng ký hợp tác xã. 

Kèm theo thông báo là bản sao giấy xác nhận về việc chấm dứt hoạt động chi 

nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền của 

nƣớc ngoài cấp. 

Bƣớc 2: Tiếp nhận hồ sơ 

- Ngƣời đến làm thủ tục nộp bản sao hợp lệ giấy chứng minh nhân dân 

hoặc hộ chiếu còn hiệu lực. 

- Trƣờng hợp đƣợc ủy quyền thì phải có thêm giấy tờ sau:(1) Bản sao hợp 

lệ một trong các giấy tờ chứng thực cá nhân (Thẻ căn cƣớc công dân hoặc 

Chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu Việt Nam còn hiệu lực đối với công dân 

Việt Nam; Hộ chiếu nƣớc ngoài hoặc giấy tờ có giá trị thay thế hộ chiếu nƣớc 

ngoài còn hiệu lực đối với ngƣời nƣớc ngoài); (2) Bản sao hợp lệ hợp đồng cung 

cấp dịch vụ với tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu 

của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả; hoặc Văn bản ủy 

quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp 

luật. Văn bản này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực. 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch giao giấy biên nhận khi nhận hồ sơ hợp lệ 

và ra xác nhận về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa 

điểm kinh doanh của hợp tác xã (hoặc sẽ nhận đƣợc giấy biên nhận hồ sơ qua 

mạng điện tử nếu nộp hồ sơ trực tuyến). 

Bƣớc 3: Xử lý hồ sơ 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=6996
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- Trƣờng hợp chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh đặt tại 

huyện hoặc tỉnh, thành phố khác với nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính thì trong 

thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc giấy xác nhận về việc chấm dứt 

hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, hợp tác xã 

phải thông báo bằng văn bản cho Phòng Tài chính - Kế hoạchđã cấp giấy chứng 

nhận đăng ký hợp tác xã, nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính để bổ sung vào hồ sơ 

đăng ký hợp tác xã. Kèm theo thông báo là bản sao giấy xác nhận về việc chấm 

dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác 

xã. 

b) Cách thức thực hiện: 

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công. 

- Hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bƣu chính công ích. 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho Bộ phận một cửa cấp huyện. 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

- Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, 

địa điểm kinh doanh của hợp tác xã; 

- Nghị quyết của đại hội thành viên về việc chấm dứt hoạt động chi 

nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã; 

- Giấy xác nhận của cơ quan công an về việc hủy con dấu của chi nhánh, 

văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh. 

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy xác nhận về việc chấm 

dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã. 

h) Lệ phí: Miễn phí. 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, 

địa điểm kinh doanh của hợp tác xã theo mẫu quy định tạiPhụ lục I-11 Thông tƣ 

số 07/2019/TT-BKHĐT; 

- Thông báo về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, 
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địa điểm kinh doanh của hợp tác xã ở nƣớc ngoài theo mẫu quy định tại Phụ lục 

I-12 Thông tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT (trƣờng hợp chấm dứt hoạt động chi 

nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã ở nƣớc ngoài). 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  Không có. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Hợp tác xã ngày 20/11/2012 (Luật Hợp tác xã); 

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số 

điều của Luật Hợp tác xã(Nghị định số 193/2013/NĐ-CP);  

- Thông tƣ số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/05/2014 hƣớng dẫn về đăng 

ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã(Thông tƣ số 

03/2014/TT-BKHĐT); 

- Thông tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tƣ số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình 

hình hoạt động của hợp tác xã (Thông tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT). 

- Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh 

Bình Phƣớc Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký kinh 

doanh đối với hộ gia đình, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bình 

Phƣớc. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục I-11 

TÊN HỢP TÁC XÃ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: …………………. ….. ngày….. tháng….. năm…… 

 

THÔNG BÁO 

Về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm  

kinh doanh của hợp tác xã 

 

Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã 

Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa): ....................................................................  

Mã số hợp tác xã/Mã số thuế: .................................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác 

xã
1
(chỉ kê khai nếu không có mã số hợp tác xã/mã số thuế): ………………… Ngày 

cấp: ……/……/……. Nơi cấp: …………………. 

Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm 

kinh doanh của hợp tác xã sau: 

1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh(ghi bằng chữ in 

hoa):  ......................................................................................................................  

Mã số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh hoặc mã số thuế của 

chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:  ........................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng kýchi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh 

(trƣờng hợp không có mã số chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh hoặc 

mã số thuế của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh):  .............................  

2. Địa chỉ chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh: 

Số nhà, đƣờng phố/xóm/ấp/thôn:  ..............................................................  

Xã/Phƣờng/Thị trấn:  ..................................................................................  

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh:  ..............................................  

Tỉnh/Thành phố:  ........................................................................................  

Điện thoại(nếu có):……………………….. Fax(nếu có):  ........................  

                                                           
1
 Ghi theo số Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã được cấp trước ngày Thông tư này có 

hiệu lực thi hành. 
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Email(nếu có): ……………..Website(nếu có): ………………………….. 

3. Chi nhánh chủ quản(chỉ kê khai đối với trƣờng hợp chấm dứt hoạt động của 

địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh): 

Tên chi nhánh:  .......................................................................................................  

Địa chỉ chi nhánh:  ..................................................................................................  

Mã số chi nhánh/Mã số thuế của chi nhánh:  .........................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh (trƣờng hợp không có mã số chi 

nhánh/mã số thuế của chi nhánh):  ....................................................................................  

Ngày cấp:  ........ / ....... / ....... Nơi cấp:  .....................................................................  

4. Lý do chấm dứt hoạt động: .............................................................................  

 ................................................................................................................................  

Hợp tác xã cam kết sẽ chịu trách nhiệm thanh toán hết các khoản nợ, nghĩa vụ 

tài sản khác của chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh và hoàn toàn chịu 

trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung 

Thông báo này. 

 

 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA HỢP TÁC XÃ/ 

NGƢỜI ĐẠI DIỆN CHI NHÁNH 

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)
2
 

 

                                                           
2
 

- Trường hợp chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh 
trực thuộc hợp tác xã, người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này. 

- Trường hợp chấm dứt hoạt động đối với địa điểm kinh doanh trực thuộc chi nhánh, người 

đại diện theo pháp luật của hợp tác xã hoặc người đại diện chi nhánh ký trực tiếp vào phần này. 
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Phụ lục I-12 

TÊN HỢP TÁC XÃ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: …………………. ….. ngày….. tháng….. năm…… 

 

THÔNG BÁO 

Về việc chấm dứt hoạt động chi nhánh, văn phòng đại diện,  

địa điểm kinh doanh của hợp tác xã ở nƣớc ngoài 

 

Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã 

 

Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa): ....................................................................  

Mã số hợp tác xã/Mã số thuế: .................................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác 

xã
1
(chỉ kê khai nếu không có mã số hợp tác xã/mã số thuế): ………………… Ngày 

cấp: ……/……/……. Nơi cấp: …………………. 

Thông báo chấm dứt hoạt động chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm 

kinh doanh sau: 

1. Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh (ghi bằng chữ in 

hoa):  ..................................................................................................................................  

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết bằng tiếng nƣớc 

ngoài (nếu có):  ..................................................................................................................  

Tên chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh viết tắt (nếu có):  ...........  

……………………………………………………………………………………. 

2. Địa chỉchi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm kinh doanh:  

 ................................................................................................................................  

Điện thoại(nếu có):  ............................................. Fax(nếu có):  .............................  

Email(nếu có):  .................................................... Website(nếu có):  ......................  

3. Số Giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh/văn phòng đại diện/địa điểm 

kinh doanh hoặc giấy tờ tƣơng đƣơng khác:  ...............................................................  

Do (tên cơ quan nƣớc ngoài cấp): ………………cấp ngày:...../…../......... 

Hợp tác xã cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp 

pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này. 

 

 NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

CỦA HỢP TÁC XÃ 

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)
2
 

                                                           
1
 Ghi theo số Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành. 

2
 Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này. 
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20. Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã. Mã số TTHC: 

1.004901.000.00.00.H10. 

a) Trình tự thực hiện: 

Bƣớc 1: Nộp hồ sơ 

- Hợp tác xã có nhu cầu đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã nhƣng 

không thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế, hợp tác xã nộp 

giấy đề nghị kèm theo bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hoặc bản 

chính Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh đƣợc cấp trƣớc đây và bản chính 

Giấy chứng nhận đăng ký thuế trên Cổng dịch vụ công hoặc gửi qua dịch vụ bƣu 

chính công ích, hoặc gửi trực tiếp tại Bộ phận một cửa cấp huyện nơi hợp tác xã 

đặt trụ sở chính để đƣợc cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã. 

- Hợp tác xã lựa chọn ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế 

Việt Nam để ghi ngành, nghề kinh doanh trong Giấy đề nghị cấp đổi Giấy chứng 

nhận đăng ký hợp tác xã. 

Bƣớc 2: Tiếp nhận hồ sơ 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch hƣớng dẫn và ghi nhận ngành, nghề kinh 

doanh của hợp tác xã vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký hợp tác xã. 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch giao giấy biên nhận khi nhận hồ sơ hợp lệ 

cho hợp tác xã hoặc ngƣời nộp hồ sơ (hoặc sẽ nhận đƣợc giấy biên nhận hồ sơ 

qua mạng điện tử nếu nộp hồ sơ trực tuyến). 

Bƣớc 3: Xử lý hồ sơ 

- Phòng Tài chính - Kế hoạchthực hiện việc cấp giấy chứng nhận đăng ký 

cho hợp tác xã.  

b) Cách thức thực hiện: 

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công. 

- Hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bƣu chính công ích. 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho Bộ phận một cửa cấp huyện. 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

- Bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực cá nhân của ngƣời có thẩm quyền. 

Trƣờng hợp đƣợc ủy quyền, phải có thêm: (1) bản sao hợp lệ giấy tờ chứng thực 

cá nhân của ngƣời đƣợc ủy quyền; (2) bản sao hợp lệ hợp đồng cung cấp dịch vụ 

với tổ chức làm dịch vụ nộp hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức 

đó cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả hoặc văn bản ủy quyền cho cá 

nhân thực hiện nộp hồ sơ, nhận kết quả theo quy định của pháp luật. Văn bản 

này không bắt buộc phải công chứng, chứng thực; 

- Giấy đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã; 

- Bản chính Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã hoặc bản chính Giấy 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=6847
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chứng nhận đăng ký kinh doanh đƣợc cấp trƣớc đây và bản chính Giấy chứng 

nhận đăng ký thuế  

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đƣợc hồ sơ hợp 

lệ. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng kýhợp 

tác xã. 

h) Lệ phí: 30.000 đồng/lần cấp (Theo Nghị quyết số 05/2020/QĐ-UBND 

ngày 23/12/2015). Thanh toán lệ phí tại Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh hoặc qua dịch vụ bƣu chính công ích hoặc thanh toán trực tuyến qua cổng 

dịch vụ công của tỉnh: (https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn) 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

Giấy đề nghị cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã theo mẫu quy 

định tại Phụ lục I-17 Thông tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  

Không có. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Hợp tác xã ngày 20/11/2012(Luật Hợp tác xã); 

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số 

điều của Luật Hợp tác xã (Nghị định số 193/2013/NĐ-CP);  

- Thông tƣ số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/05/2014 hƣớng dẫn về đăng 

ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã (Thông tƣ số 

03/2014/TT-BKHĐT); 

- Thông tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 sửa đổi, bổ sung một 

số điều của Thông tƣ số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26 tháng 5 năm 2014 của Bộ 

Kế hoạch và Đầu tƣ hƣớng dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình 

hình hoạt động của hợp tác xã (Thông tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT). 

- Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh 

Bình Phƣớc Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký kinh 

doanh đối với hộ gia đình, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bình 

Phƣớc. 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Phụ lục I-17 

TÊN HỢP TÁC XÃ 

------- 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 
Số: …………………. ….. ngày….. tháng….. năm…… 

 

GIẤY ĐỀ NGHỊ 

Cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã 

 

Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã 

 

Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in hoa): ...................................................................  

Mã số hợp tác xã/mã số thuế: ................................................................................  

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh/Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác 

xã
1
(chỉ kê khai nếu không có mã số hợp tác xã/mã số thuế): …………………. Ngày 

cấp: ….../……/……  Nơi cấp: …………………. 

Đề nghị đƣợc cấp đổi sang Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã theo quy định 

tạiThông tƣ số 07/2019/TT-BKHĐT ngày 08/4/2019 sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tƣ số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/5/2014 của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ hƣớng 

dẫn về đăng ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã.  

Trong Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã mới, đề nghị cập nhật, bổ sung mã 

ngành kinh tế cấp bốn trong Hệ thống ngành kinh tế Việt Nam đối với những ngành, 

nghề kinh doanh mà hợp tác xã đã đăng ký kinh doanh nhƣ sau
2
:  

STT Tên ngành, nghề kinh 

doanh 

Mã ngành Ngành, nghề kinh doanh chính  

(đánh dấu X để chọn một trong các 

ngành, nghề đã kê khai) 

    

Hợp tác xã cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp pháp, 

chính xác, trung thực của nội dung Giấy đề nghị này. 

 

 

 
NGƢỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  

CỦA HỢP TÁC XÃ 

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu)
1
 

 

                                                           
1
 Ghi theo số Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã được cấp trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành. 

2
 Hợp tác xã có quyền tự do kinh doanh trong những ngành, nghề mà luật không cấm; 

- Các ngành, nghề cấm đầu tư kinh doanh quy định tại Điều 6 Luật Đầu tư, Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về danh mục 
ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư; 

- Đối với ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện, hợp tác xã chỉ được kinh doanh khi có đủ điều kiện theo quy định. Danh mục 
ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện quy định tại Phụ lục 4 ban hành kèm theo Luật Đầu tư, Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về 
danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư; 

- Hợp tác xã chọn một trong các ngành, nghề kinh doanh làm ngành, nghề kinh doanh chính. Cách ghi ngành, nghề kinh doanh thực 
hiện theo Khoản 5 Điều 1 Thông tư này. 

- Hợp tác xã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã theo quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BKHĐT không cần ghi lại 
ngành, nghề kinh doanh tại mục này. 

1
 Người đại diện theo pháp luật của hợp tác xã ký trực tiếp vào phần này. 
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21. Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã. Mã số TTHC: 

1.004895.000.00.00.H10. 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bƣớc 1: Khi thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã, hợp tác xã nộ hồ sơ 

trên Cổng dịch vụ công hoặc gửi qua dịch vụ bƣu chính công ích, hoặc gửi trực 

tiếp tại Bộ phận một cửa cấp huyện đã cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã. 

- Bƣớc 2: Khi tiếp nhận hồ sơ, Phòng Tài chính - Kế hoạch: 

+ Yêu cầu ngƣời đến làm thủ tục nộp bản sao hợp lệ giấy chứng minh 

nhân dân hoặc hộ chiếu còn hiệu lực. 

+ Trƣờng hợp đƣợc ủy quyền thì phải có giấy tờ sau: Hợp đồng cung cấp 

dịch vụ giữa ngƣời thành lập hợp tác xã, hợp tác xã và tổ chức làm dịch vụ nộp 

hồ sơ, nhận kết quả và giấy giới thiệu của tổ chức đó cho cá nhân thực hiện nộp 

hồ sơ, nhận kết quả; hoặc văn bản ủy quyền cho cá nhân thực hiện nộp hồ sơ, 

nhận kết quả theo quy định của pháp luật. 

- Bƣớc 3: Phòng Tài chính - Kế hoạch giao giấy biên nhận khi nhận hồ sơ đảm 

bảo tính hợp lệ (hoặc sẽ nhận đƣợc giấy biên nhận hồ sơ qua mạng điện tử nếu 

nộp hồ sơ trực tuyến). Trong thời hạn 05 ngày làm việc, Phòng Tài chính - Kế 

hoạch đã cấp giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã bàn giao đầy đủ 01 bộ hồ sơ 

đăng ký cho hợp tác xã và lƣu giữ 01 bản sao bộ hồ sơ đó tại Phòng Tài chính - 

Kế hoạch. Khi bàn giao hồ sơ cho hợp tác xã, phải có giấy biên nhận có chữ ký 

của ngƣời trao, ngƣời nhận hồ sơ, toàn bộ hồ sơ đƣợc niêm phong và đƣợc giao 

cho ngƣời nhận. 

Trong trƣờng hợp không bàn giao bộ hồ sơ đăng ký hợp tác xã cho hợp tác 

xã thì Phòng Tài chính - Kế hoạch phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do. 

- Bƣớc 4: Trong thời hạn 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận lại hồ sơ đăng 

ký hợp tác xã, hợp tác xã phải tiến hành đăng ký thay đổi nơi đăng ký hợp tác xã 

tại Phòng Tài chính - Kế hoạch đăng ký hợp tác xã mới.  

Phòng Tài chính - Kế hoạch đăng ký hợp tác xã mới thực hiện việc thay 

đổi và cấp giấy chứng nhận đăng ký mới cho hợp tác xã. Trƣờng hợp không cấp 

giấy chứng nhận đăng ký cho hợp tác xã thì phải thông báo bằng văn bản và nêu 

rõ lý do cho hợp tác xã biết. 

- Bƣớc 5: Khi nhận giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã mới, hợp tác xã 

phải nộp bản gốc giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã đã đƣợc cấp trƣớc đó.  

b) Cách thức thực hiện:  

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công. 

- Hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bƣu chính công ích. 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho Bộ phận một cửa cấp huyện. 

https://dichvucong.gov.vn/p/home/dvc-tthc-thu-tuc-hanh-chinh-chi-tiet.html?ma_thu_tuc=6836
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c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ: 

* Thành phần hồ sơ: 

- Giấy đề nghị thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã; 

- Nghị quyết của đại hội thành viên hoặc quyết định bằng văn bản của hội 

đồng quản trị về việc thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã; 

- Bộ hồ sơ đã đƣợc cơ quan đăng ký hợp tác xã cũ bàn giao (khi hợp tác 

xã tiến hành đăng ký tại Phòng Tài chính - Kế hoạch đăng ký hợp tác xã mới). 

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ khi nhận hồ sơ hợp lệ. 

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

e) Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài chính - Kế hoạch 

thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy chứng nhận đăng ký hợp 

tác xã. 

h) Lệ phí: 30.000 đồng/lần cấp (Theo Nghị quyết số 05/2020/QĐ-UBND 

ngày 23/12/2015). Thanh toán lệ phí tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh 

hoặc qua dịch vụ bƣu chính công ích hoặc thanh toán trực tuyến qua cổng dịch 

vụ công của tỉnh: (https://dichvucong.binhphuoc.gov.vn) 

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Giấy đề nghị thay đổi cơ quan đăng ký 

hợp tác xã. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:  Không có. 

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 

- Luật Hợp tác xã ngày 20/11/2012(Luật Hợp tác xã); 

- Nghị định số 193/2013/NĐ-CP ngày 21/11/2013 quy định chi tiết một số 

điều của Luật Hợp tác xã (Nghị định số 193/2013/NĐ-CP);  

- Thông tƣ số 03/2014/TT-BKHĐT ngày 26/05/2014 hƣớng dẫn về đăng 

ký hợp tác xã và chế độ báo cáo tình hình hoạt động của hợp tác xã (Thông tƣ số 

03/2014/TT-BKHĐT); 

- Nghị quyết số 05/2020/NQ-HĐND ngày 13/7/2020 của HĐND tỉnh Bình 

Phƣớc Quy định mức thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí đăng ký kinh doanh đối 

với hộ gia đình, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã trên địa bàn tỉnh Bình Phƣớc. 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 

 

 



 

 

 

TÊN HỢP TÁC XÃ 

------- 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

--------------- 

Số: …………………. ….. ngày….. tháng….. năm…… 

  

GIẤY ĐỀ NGHỊ 

Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã 

 

Kính gửi: Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã 

 

Tên hợp tác xã (ghi bằng chữ in 

hoa):......................................................................... 

Số, ngày cấp Giấy chứng nhận đăng 

ký:................................................................... 

Địa chỉ trụ sở 

chính: ..................................................................................................... 

Đề nghị thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã với nội dung sau: 

1. Cơ quan đăng ký hợp tác xã đã đăng ký 
Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã: 

................................................................................ 

Địa chỉ trụ sở: 

................................................................................................................ 

Điện thoại:…………………………….. Fax: ........................................................ 

Email: ………………………………. Website: ................................................. 

2. Cơ quan đăng ký hợp tác xã dự định đăng ký 
Tên cơ quan đăng ký hợp tác xã: 

................................................................................... 

Địa chỉ trụ sở: 

................................................................................................................ 

Điện thoại:………………………….. Fax: ........................................................ 

Email: …………………………………. Website: 

................................................. 

Lý do thay 

đổi: .............................................................................................................. 

Hợp tác xã cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật về tính hợp 

pháp, chính xác, trung thực của nội dung Giấy đề nghị này. 

  

 

Các giấy tờ gửi kèm: 

- ……………………. 

- ……………………. 

- ……………………. 

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  

CỦA HỢP TÁC XÃ 

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu) 
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  III. LĨNH VỰC ĐẦU TƢ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƢ CÔNG VÀ VỐN 

NGÂN SÁCH NHÀ NƢỚC 

22. Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. Mã số 

TTHC: 1.006805.000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bƣớc 1: Chủ đầu tƣ nộp hồ sơ đến bộ phận Một cửa cấp huyện.  

- Bƣớc 2: Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và tổ 

chức phân công thẩm định (tối đa 0,5 ngày). 

- Bƣớc 3: Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện và trình UBND tỉnh phê 

duyệt (tối đa 09 ngày). 

- Bƣớc 4: UBND huyện Quyết định phê duyệt KHLCNT (tối đa 4,5 

ngày). 

- Bƣớc 5: Văn phòng UBND huyện trả kết quả về Bộ phận Một cửa cấp 

huyện (tối đa 0,5 ngày). 

b) Cách thức thực hiện:  

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công. 

- Hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bƣu chính công ích. 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho Bộ phận một cửa cấp huyện. 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

- Tờ trình phê duyệt KHLCNT. 02 bản chính. 

- Quyết định phê duyệt dự án (đối với dự án đầu tƣ) hoặc quyết định phê 

duyệt đề cƣơng, nhiệm vụ và dự toán chi phí (đối với dự án quy hoạch).  

- Hồ sơ dự án đƣợc phê duyệt. 

- Quyết định phê duyệt dự toán và hồ sơ dự toán đƣợc phê duyệt (trƣờng 

hợp đã phê duyệt dự toán). 

- Các tài liệu chứng minh nguồn vốn cho dự án. 02 bản 

- Các văn bản chỉ đạo, kết luận của cấp có thẩm quyền liên quan (nếu có).  

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ 

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, trong đó: 

- Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện thẩm định: 10 ngày làm việc. 

- UBND huyện phê duyệt: 05 ngày làm việc.  
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đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.                                                                    

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện. 

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp 

huyện. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

- Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu do UBND huyện phê 

duyệt. 

- Văn bản phúc đáp (đối với trƣờng hợp KHLCNT không đủ điều kiện để 

phê duyệt). 

h) Phí, lệ phí: Không có.  

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính:  

Tờ trình phê duyệt KHLCNT (ban hành kèm theo Thông tƣ số 

10/2015/TT-BKHĐT) . 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không 

có.  

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013: 

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP hƣớng dẫn thi hành Luật đấu thầu về lựa 

chọn nhà thầu. 

- Thông tƣ số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 

 

Mẫu đơn, tờ khai hành chính đính kèm 
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Mẫu Tờ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 
(Ban hành kèm theo Thông tƣ số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ) 

[TÊN CƠ QUAN 

CHỦ ĐẦU TƢ] 

Số:____ 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

___, ngày___tháng__năm___ 

TỜ TRÌNH 

Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

dự án:___[ghi tên dự án] 

 

Kính gửi: UBND huyện/thị xã/thành phố …. 

 

Căn cứ___ [Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013]; 

Căn cứ___[Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính 

phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu]; 

Căn cứ __[ghi số, thời gian phê duyệt và nội dung văn bản là căn cứ để lập kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu, bao gồm: 

- Quyết định phê duyệt dự án hoặc Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư và các tài 

liệu có liên quan; 

- Quyết định phê duyệt thiết kế, dự toán (nếu có); 

- Quyết định phân bổ vốn, giao vốn cho dự án; 

- Điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế đối với các dự án sử dụng vốn ODA, vốn 

vay ưu đãi; 

- Các văn bản pháp lý liên quan]. 

[Ghi tên chủ đầu tư] trình [ghi tên người có thẩm quyền] xem xét, phê duyệt kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu trên cơ sở những nội dung dƣới đây: 

I. Mô tả tóm tắt dự án 

Phần này giới thiệu khái quát thông tin về dự án như sau: 

- Tên dự án; 

- Tổng mức đầu tƣ; 

- Tên chủ đầu tƣ; 

- Nguồn vốn; 

- Thời gian thực hiện dự án; 

- Địa điểm, quy mô dự án; 

- Các thông tin khác (nếu có). 

II.  Phần công việc đã thực hiện 



1588 

 

Bảng số 1  

STT 
Nội dung công việc 

hoặc tên gói thầu
(1) 

Đơn vị thực 

hiện
(2) Giá trị

(3) Văn bản phê 

duyệt
(4) 

1     

2     

…     

Tổng giá trị [kết chuyển sang Bảng số 5]   

Ghi chú:  

(1) Ghi tóm tắt nội dung công việc hoặc tên các gói thầu đã thực hiện. 

(2) Ghi cụ thể tên đơn vị thực hiện. 

(3) Ghi giá trị của phần công việc, ghi cụ thể đồng tiền. 

(4) Ghi tên văn bản phê duyệt (Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, 

Quyết định giao việc,…). 

III. Phần công việc không áp dụng đƣợc một trong các hình thức lựa chọn 

nhà thầu 

Bảng số 2 

STT Nội dung công việc
(1)

 Đơn vị thực hiện
(2) 

Giá trị
(3)

 

1    

2    

…    

Tổng giá trị thực hiện [kết chuyển sang Bảng số 5]  

Ghi chú:  

(1) Mô tả tóm tắt nội dung công việc và không bao gồm phần công việc đã kê tại 

Bảng 1. 

(2) Ghi cụ thể tên đơn vị thực hiện (nếu có). 

(3) Ghi giá trị của phần công việc; ghi cụ thể đồng tiền. 

IV. Phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

1. Bảng tổng hợp phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

[Chủ đầu tư điền các nội dung cụ thể của gói thầu trong Bảng số 3 theo hướng 

dẫn quy định tại Điều 5 Thông tư này]. 

Bảng số 3 

STT 
Tên gói 

thầu 

Giá 

gói 

thầu 

Nguồn 

vốn 

Hình 

thức 

lựa 

chọn 

nhà 

Phƣơng 

thức lựa 

chọn 

nhà 

Thời 

gian 

bắt 

đầu tổ 

chức 

Loại 

hợp 

đồng 

Thời 

gian 

thực 

hiện 

hợp 
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thầu thầu lựa 

chọn 

nhà 

thầu 

đồng 

1         

2         

….         

Tổng giá gói 

thầu [kết 

chuyển sang 

Bảng số 5] 

       

2. Giải trình nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu: 

Trong Mục này cần giải trình các nội dung tại Bảng số 3, cụ thể như sau:  

a) Cơ sở phân chia các gói thầu:___[giải trình cơ sở phân chia dự án thành các gói 

thầu. Việc phân chia dự án thành các gói thầu phải căn cứ vào nội dung dự án, tính chất 

của công việc, trình tự thực hiện theo thời gian và theo các nguyên tắc sau: 

+ Đảm bảo tính đồng bộ về mặt kỹ thuật và công nghệ của dự án, không được 

chia những công việc của dự án thành các gói thầu quá nhỏ, làm mất sự thống nhất, 

đồng bộ về kỹ thuật và công nghệ; 

+ Đảm bảo tiến độ thực hiện dự án; 

+ Đảm bảo quy mô hợp lý (phù hợp với điều kiện của dự án, năng lực của nhà 

thầu hiện tại và phù hợp với sự phát triển của thị trường trong nước...); 

Việc chia dự án thành các gói thầu trái với quy định để thực hiện chỉ định thầu 

hoặc tạo cơ hội cho số ít nhà thầu tham gia là không phù hợp với quy định của pháp 

luật về đấu thầu]. 

b) Giá gói thầu; 

c) Nguồn vốn; 

d) Hình thức và phƣơng thức lựa chọn nhà thầu; 

đ) Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu; 

e) Loại hợp đồng; 

g) Thời gian thực hiện hợp đồng. 

V. Phần công việc chƣa đủ điều kiện lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có) 

Bảng số 4 

STT Nội dung Giá trị 

1   

2   

3   
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...   

n   

Tổng giá trị các phần công việc [kết chuyển sang Bảng số 5]  

VI. Tổng giá trị các phần công việc 

Bảng số 5 

STT Nội dung Giá trị 

1 Tổng giá trị phần công việc đã thực hiện  

2 
Tổng giá trị phần công việc không áp dụng đƣợc một 

trong các hình thức lựa chọn nhà thầu 

 

3 
Tổng giá trị phần công việc thuộc kế hoạch lựa chọn nhà 

thầu 

 

4 
Tổng giá trị phần công việc chƣa đủ điều kiện lập kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu (nếu có) 

 

Tổng giá trị các phần công việc  

Tổng mức đầu tƣ của dự án 
[ghi tổng mức đầu 

tư của dự án] 

VII. Kiến nghị 

Trên cơ sở những nội dung phân tích nêu trên, [ghi tên chủ đầu tư] đề 

nghị___[ghi tên người có thẩm quyền] xem xét, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

dự án:___[ghi tên dự án]. 

Kính trình [ghi tên người có thẩm quyền] xem xét, quyết định./. 

 

 
Nơi nhận: 

- Nhƣ trên; 

- Tổ chức thẩm định;  

- Lƣu VT. 

ĐẠI DIỆN HỢP PHÁP CỦA CHỦ ĐẦU TƢ 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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PHỤ LỤC TỜ TRÌNH 

(Kèm theo Tờ trình số___ ngày__tháng__năm__) 

 

BẢNG TÀI LIỆU KÈM THEO VĂN BẢN TRÌNH DUYỆT 

STT Nội dung Ghi chú 

1 Quyết định số__của__về việc phê duyệt dự án__ Bản chụp 

2 Quyết định số__của__về việc phê duyệt dự toán___ Bản chụp 

 Các văn bản phê duyệt tại Bảng số 1 Bản chụp 

…   

n   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



1592 

 

23. Thẩm định và phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu. 

Mã số TTHC: 1.009044.000.00.00.H10 

a) Trình tự thực hiện: 

- Bƣớc 1: Chủ đầu tƣ lập hồ sơ trên Cổng dịch vụ công hoặc gửi qua dịch 

vụ bƣu chính công ích hoặc nộp trực tiếp cho Bộ phận một cửa cấp huyện.  

- Bƣớc 2: Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện tiếp nhận hồ sơ và tổ 

chức phân công thẩm định (tối đa 0,5 ngày). 

- Bƣớc 3: Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện và trình UBND tỉnh phê 

duyệt (tối đa 09 ngày). 

- Bƣớc 4: UBND huyện Quyết định phê duyệt điều chỉnh KHLCNT (tối 

đa 4,5 ngày). 

- Bƣớc 5: Văn phòng UBND huyện trả kết quả về Bộ phận Một cửa cấp 

huyện (tối đa 0,5 ngày). 

b) Cách thức thực hiện:  

- Thực hiện trực tuyến trên Cổng Dịch vụ công. 

- Hoặc gửi hồ sơ qua dịch vụ bƣu chính công ích. 

- Hoặc nộp hồ sơ trực tiếp cho Bộ phận một cửa cấp huyện. 

c) Thành phần, số lƣợng hồ sơ:  

* Thành phần hồ sơ:  

- Tờ trình phê duyệt điều chỉnh KHLCNT. 02 bản chính 

- Quyết định phê duyệt KHLCNT (đã phê duyệt trƣớc đó). 

- Các hồ sơ, tài liệu khác liên quan đến việc điều chỉnh KHLCNT (nhƣ 

quyết định phê duyệt điều chỉnh dự án, quyết định phê duyệt điều chỉnh dự 

toán,…) 

- Các tài liệu chứng minh nguồn vốn cho dự án (nếu có). 02 bản. 

- Các văn bản chỉ đạo, kết luận của cấp có thẩm quyền liên quan (nếu có). 

* Số lƣợng hồ sơ: 01 bộ. 

d) Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc, trong đó: 

- Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp huyện thẩm định: 10 ngày làm việc. 

- UBND huyện phê duyệt: 05 ngày làm việc.  

đ) Đối tƣợng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.                                                                    

e) Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính: 

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: UBND huyện. 
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- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính – Kế hoạch cấp 

huyện. 

g) Kết quả thực hiện thủ tục hành chính:  

- Quyết định phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu do UBND 

huyện phê duyệt. 

- Văn bản phúc đáp (đối với trƣờng hợp KHLCNT không đủ điều kiện để 

phê duyệt). 

h) Phí, lệ phí: Không.  

i) Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai hành chính: Không có. 

k) Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.  

l) Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:  

- Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013: 

- Nghị định số 63/2014/NĐ-CP hƣớng dẫn thi hành Luật đấu thầu về lựa 

chọn nhà thầu. 

- Thông tƣ số 10/2015/TT-BKHĐT ngày 26/10/2015 của Bộ Kế hoạch và 

Đầu tƣ quy định chi tiết về kế hoạch lựa chọn nhà thầu; 
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